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B\GG SJÄLV 74 
BYGG SJÄLV 74 
innehåller bl a följande beskrivningar: 

• Dynamisk brusbegränsare (DNL), tar bort 

skiv- och bandbrus 

• Kondensatortändning för bilar 

• 2 meters-konverter 

• Riktantenn för privatradio 

• Fartlogg för segelbåten 

• Fyrkanalsdekoder 

• Fototimer 

• Stereoförstärkare 

• Praktisk antennuppsättning 

• Stereodekoder för FM-radio 

• Fjärrkontroll med ultraljud m m m m 

Dessutom massor med praktiska tips och anvisningar för elektronikkonstruktörer och hobby
elektroniker . 

•• 

BESTALL NU 
Ert exemplar på nedanstående kupong 
(Klipp ur och sänd till RadIo & Television, Box 31 77, 10363 Stockholm) 

Jag beställer ... ex av "BYGG SJÄLV 74" il 19 :50 inkl moms, exkl porto och postförskotts
avgift, att sändas till nedanstående adress : 

Namn ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adress .... .. ......................... . 
RT 6-75 

Postnr Postadress ....................................... . 
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OMSLAGET: Räknedosan har på bara 
några år nästan blivit var mans egen
dom. Det diskuteras t o m om använd
ning av räknedosor (kalkylatorer) i 
skolorna. Det är dock ganska svårt att 
orientera sig i den uppsjö av olika mär
ken och type~ som väller ut på markna
den. För att hjälpa dig att väljar rätt kal
kylator presenterar vi i sammanställning 
hela 148 olika typer. Se sid 38. RT-fårg
foto: Hans J Flodquisl. 
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FlygtrafIkledare utbildas med dator 
Vid Sturup utanför Skåne sker utbildning av flygtrafikledare och assistenter. Övningsan
läggningen är helt datorstyrd och på radarskärmar simuleras autentiska flygsituationer. 
Lennart Holmgren rapporterar. 

Stämtonsgenerator i miniatyrutforande 
Bygg själv denna lilla stämtonsgenerator. Den kan tack vare sitt utförande, något större än 
en vanlig penna, lätt tagas med för fältmässiga musikaliska övningar. 

Radiovetenskapliga konferensen i Linköping 
R VK hölls denna gång vid Linköpings tekniska högskola och behandlade vitt skilda områ
den med anknytning till radiovetenskap. Digitaltekniken var ett omfattande inslag, mycket 
beroende på LiTH:s aktiviteter. RT:s utsände medarbetare ger en fyllig rapport. 

Audionyheter 
Denna Ijudsektion omfattar ett flertal artiklar: Det nya ljudet från England och Japan, som 
i detta avsnitt omfattar skivspelare, tonarmar och pickuper, Avancerade syntesmottagare 
från Japan och Japansk omorientering inom kretstekniken, bl a orsakat av hög graverings
nivå och mindre högtalare. Vidare presenterar vi några audionyheter på den svenska mark
naden och en expanderkrets för hörtelefoner. 

Mindre övergångsdistorsion med trimbar diod 
Man kan använda en transistor i kombination med en potentiometer för att få en "trimbar" 
diod. Stig Hjorth ger några praktiska tips hur övergångsdistorsionen kan minskas med den 
trim bara dioden. 

Räknedosans forfåder 
Från kulram fram till dagens räknedosor ; Florent Sickenga har i denna artikel med teck
ningar och ord skildrat räknedosans historia. 

Det blir allt svårare fOr en enskild, presumtiv köpare att orientera sig bland alla räknedosor. 
RT presenterar här viktiga data på 148 olika typer. 

Bygg om Revox A 77 till studiotekniknivå - del 2 
I detta avsnitt beskrivs hur avspelningsförstärkarens iilgångssteg kan förbättras. Efter den
na konvertering öka:s överstyrningsreserven och distorsionen i diskantområdet minskas i 
hög grad. 

Telexpresentation på bildskärm 
Här presenteras en ljudlös RTTY -utrustning från den amerikanska firman HAL. Registre
ring av telex från nyhetsbyråer och från radioamatörer är två stora användningsområden. 

Bygg själv: Pulsstyrd glödstiftsdrivare 
Modellmotorer med glödstift kan startas betydligt enklare med denna spänningsregulator 
än med ett konventionellt torrbatteri . 

Medicinsk elektronik 
DX-sidan 
Radioprognoser 
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Elektronisk 
temperaturmätning 
vid medicinska 
tillämpningar 

• Människans s k basaltemperatur är normalt 37°C. Som skydd mot irifektioner ställer denna in 
sigpå en högre nivå. Mätning av kroppstemperaturen är dä1for mycket viktig vid medicinsk rutin
undersökning. 

Forifarande används kvicksilvertermometrar, men elektroniska mätningar blir allt vanligare! 
• Elektronisk temperaturmätning kan idag göras som punktmätningar på kroppens yta och i dess inre. 
• Termogrqfi kartlägger temperatulj'örhållanden å kroppsytan. 
• Kapslar som svä{jes kan ge besked om temperaturen i matsmältningskanalen. 
• Avancerade temperaturmätningar används idagför mätningar av hjärtats pumpfunktion. De sker 
även vid bedömning av tumörer. 

•• Centralt i hjärnan finns det ett temperaturreg
lerande centrum, vilket reglerar kroppstemperatu
ren. Eftersom psykiska och fys iska belastningar 
förhöjer temperaturen, mäter man i medicinen den 
efter 30 - 60 minuters vila och den upprätta basal
temperaturen spelar fortfarande en mycket stor 
roll , eftersom den framför allt stiger vid inflamma
tioner. Kampen mot infektioner intar en central 
plats i all sjuk vård och därför är temperaturkurvan 
en av de farsta noteringar som studeras vid ronden. 

Mätning av kroppstemperaturen sker rutinmäs
sigt med kvicksilvertermometer, antingen i ändtar
men, armhålan eller i munnen. Det har under de 
senaste åren mycket diskuterats vilket mätställe 
som är det mest representativa för temperaturen 
"mitt inne i kroppen" (the core temperature). Nya
re undersökningar har överraskande nog visat att 
temperaturen på trumhinnan bäst avspeglar 
kroppstemperaturen. Det förefa ll er kanske lite be-

sv ärligt eller riskfyll t att mäta temperatu r på ett så 
känsligt område som trumhinnan, men med min i a
tyrtermoelement går detta utmärkt. Denna mätlo
kalisation har också den fördelen att den ligger 
mycket nära det temperaturreglerande centret i 
hjärnan. 

Termistorer och termoelement 

Som probar vid elektronisk mätning av tempera
turen används såväl termistorer som termoelement. 
Båda har specifika elektroniska och medicinska 
fördelar. 

Termis/orer har en med temperaturen varierande 
resistans. Härmed blir den elektroniska delen enkel 
och billig. Man behöver endast en enkel brygg
koppling med efterföljande förstärkare. Problemet 
med termistorer är att de är svåra att standardise
ra, vilket ger kalibreringsproblem. Numera finns 
det dock utmärk a standard iserade termistorer. 

Ett annat problem med termistorerna är all mot
ståndsändringen inte är linj är med temperatu r
variationen. 

Termoelement (thermocouples) genererar själva 
en elektromotorisk kraft, vilket ger den medicinska 
fö rdelen att man vid mätningar inne i kroppen inte 
behöver tillföra proben ström, vil ket kan vara en 
säkerhetsrisk när man arbetar i hjärtat. Läckström
mar kan sätta hjärtats eget impulssystem ur spel 
och denna risk elimineras vid användning av ter
moelement. 

Linjäriteten hos termoelement är nästan perfekt 
och det är lätt att standardisera pro bar med en rad 
olika utfo rmningar. Vidare tål termoelement bättre 
steriliseringsprocedurer än termistorer. 

Mot bakgrund av dessa förde lar har termoele
menten vunnit stor framgång som probar vid 
temperaturmätningar inom medicinen, och det ~ 

Fig l. Modellförsök med tennodilutionsteknik. 
A) Man injicerar 2 mi koksaltlösning 22°C i en slang med cirkulerande blod. 
Efter uppblandning registrerar man avkylningsetTekten med ett termoelement. 
Med hjälp av kurvans area kan man beräkna flödet. 

Fig 2. Galvanometer för registrering med termoelement inom det biologiska 
området (16-46 °C).1 förgrunden visas en prob för hudtemperatunnätning 
(ELLAB, Köpenhamn). 

B) Registrering av termoelementets tidskonstant. Proben placeras i vatten, tas 
sedan upp i luften, avtorkas och slungas äter ned i vattnet. Tiden motsvarar 
63 % av temperaturstegringen i vattnet. 
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GAMMA 
GAMMA System 200 är ett trevägs HiFi-system , som består av 4 st. 
diskanthorn VLD 12-8 ohm , 1 st. mellanregister BBK 131 AO, 1 st. bas 
BK 3013 A, 1 st. delningsfilter GD 8500. System 200 kan användas för 
hemmastereo, orkestrar och diskotekanläggningar. 

Detta system , som är av mycket hög klass, lämpar sig för all slags mu
sikåtergivning , p.g.a. sin höga verkningsgrad, transientåtergivning och 
låga distorsion vid hög belastning . 

DATA: 

Frekvensområde 20-40.000 Hz 
25-25.000 Hz ± 2 dB 

Belastning 70 watt RMS 
100 watt musik 

Impedans 8 ohm IN+ 

• 200 

VLD-12 VLD-12 VLD-12 VLD-12 

Delningsfrekvens 690,2900 Hz MF!-,-__ -. 
+ Känslighet 2,1 watt IN-

• 
BBK131AO BK3013A 
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Fig 3. Olika tennoelementprobar för biologiska 
och medicinska ändamål: 

a) Rektalapplikator för mätning i ändtarm. 

p .~ 
, " 
I , , 

b) Prob för mätning i hjärnan vid kirurgi. 

c) Prob för mätning inuti muskler under arbete. 

d) Sond för mätning innuti blodkärl (1 ,3 m). 

9 .. 
e) Mikroprob för mätning inuti insekter. Elek
troddiameter 0,3 mm (ELLA B, Köpenhamn). 

finns i dag mer än 50 olika utformningar för medi
cinsk användning. 

Kroppstemperaturen 

Även om kroppstemperaturen som enstaka 
rutinmätning görs med kvicksilvertermometer, är 
denna metod direkt olämplig vid kontinuerlig över
vakning av temperaturen så som t ex sker på inten
sivvårdsavdelningar med svårt sjuka. Här är det 
mycket lämpligt att k unna registrera temperaturen 
med elektroniska metoder, och man har då möjlig
het att centralt i en övervakningscentral kunna följa 
temperaturvariationer samtidigt med andra viktiga 
observationer (blodtryck, puls, EKG, m m). 

Vidare behöver man i samband med strålbe
handlingar övervaka temperaturen. Plötsliga varia
tioner av temperaturen kan erfordra ändring av 
behandlingen och därför är det vid en del sådana 
behandlingar av vikt att kunna avläsa temperatu
ren med fjärrövervakning. 

Hudtemperaturen 

Huden är det effektorgan som vid behov ökar 
eller minskar värmeavgivningen och dess tempera
tur beror därför i hög grad på omgivningens. För 
medicinska ändamål har det visat sig svårt att få 
reproducerbara temperaturmätningar av huden 
genom att låta patienten adaptera sig en tid i ett 
rum med lagom och fast temperatur. Faktiskt be
hövs det en mycket dyrbar klimatkammare om 
hudtemperaturmätningar vid fortlöpande under
sökningar ska kunna drivas med stor noggrannhet. 

Medicinska undersökningar av hudtemperaturen 
skulle man kunna tänka sig vid åderförkalknings
sjukdomar, som ofta drabbar benen och ger ned· 
satt cirkulation och därför lägre temperatur. Såda
na undersökningar görs också i viss omfattning, 
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Fig 4. Avancerat instrument för tem
peraturmätning. Det har dubbla in
och utgångar samt möjlighet till gra
fisk difTerentialregistrering. Vidare 
har apparaten uttag för digital tem
peraturregistrering. Den kan användas 
för termodilutionsmätningar samt för 
hygroskopiska undersökningar. 

men är kanske av mest intresse vid andra cirkula
tionssjukdomar beroende på kramptillstånd' i 
ådrorna. 

Under de senaste åren har man studerat tempe
raturförändringarna i huden under narkos. Den 
moderna inhalationsnarkosen baseras i hög grad 
på fluotan, som ökar den perifera hudgenomblöd
ningen och detta sker i ett mycket typiskt förlopp. 

Hudtemperaturen skulle man också kunna an
vända vid registrering av inflammatoriska härder 
och tumörer, vilka ofta uppvisar en lokal tempera
turhöjning. Mest intressanta har försöken med tidig 
tumördiagnostik varit. Man har bl a använt denna 
teknik som hjälp för att klargöra om förändringar i 
bröstet varit av godartad eller elakartad natur. 
De ssa undersökningar är svåra att genomföra och 
fordrar dels klimatkammare och dels en större sys
tematisk insats för användning som screening. 
Metodiken är fortfarande under utprovning och 
utveckling. 

Termodilution 

En mycket elegant metod för mätning av blodflö
de är den s k termodilutionsmetoden. Dess teoretis
ka bakgrund är färgdilutionsmetoden. När man 
inför en känd mängd färg i en okänd volym vätska 
och sedan efter fullständig uppblandning tar ett litet 
prov för koncentrationsbestämning kan därmed 
den okända volymen räknas ut. 

Fig 5. Modern registreringsenhet for 
temperatur med direkt digital indike
ring. (ELLA B, Köpenhamn). 

Om man på liknande sätt i en blodåder med 
temperaturen 37° injicerar koksaltlösning med 
temperaturen 20°, får man en kyleffekt efter upp
blandning. Man injicerar antingen kontinuerligt el
ler som en engångsinjektion. 

Vid kontinuerlig injektion av koksalt med känd 
volym per tidsenhet och med registrering av den 
konstanta avkylning som blodet åsamkats, kan 
man på samma sätt enkelt beräkna det okända 
flodflödet. Vid en kortvarig engångsinjektion ifig 1 
a) erhålls en temporär avkylningseffekt och arean 
av avkylningskurvan ger tillsammans med den inji
cerade volymen ett mått p'å flödet som kan räknas 
ut. 

Termodilutionstekniken har förutom ett flertal 
teoretiska fcirdelar även några praktiska aspekter, 
som bidragit till dess utbredning. F ör det första 
behövs inget färgämne, vilket dels kan ge överkäns
lighetsproblem och dels kan recirkulera och ge 
metodfel. Dessutom är färganalysmetoden kompli
cerad, medan temperllturmätningar är enkla. Ter
modilutionsmätningar kan således upprepas och 
lämpar sig för längre tids övervakning. Metoden 
fordrar att man använder temperaturprobar med 
kort tidskonstant ifig 1 b), vilket inte är något pro
blem. Termodilutionsmätningar har mest använts 
till mätningar av hjärtats "output" (mI/min) och 
har på detta område vunnit stor utbredning. 

En förutsättning för metodens exakthet är att det 
inte sker någon värmeutväxling med omgivningen 
mellan injektionsställe och mätställe. Detta är inget 
problem i de stora blodkärlen, men kan orsaka fel 
vid mätning i mycket små kärl, där metoden såle
des är av mindre värde. 

Termovision 

Den nyaste industriella och medicinska utveck
lingen medger registrering av temperatu r på ytor 
med hjälp av termografiska bilder. I de tidigare va
rianterna framställdes temperaturskalan som en 
skala i grått, från vitt till svart. Den nyaste utveck 
lingen ger bilden i färg. Sverige har varit ett ledande 
land när det gäller att utveckla termovision och 
dess möj ligheter är imponerande. 

Man kan lägga in en referenspunkt med önskad 
temperatur, vilket underlättar jämförelser vid flera 
undersökningar. Ett praktiskt problem är dock att 
kvantitativt kunna jämföra areor av olika tempera
turer med olika utbredning vid fortlöpande under
sökningar. Man har helt enkelt för många data för 
att kunna göra en enkel jämförelse, som t ex vid 
pu nktundersökningar. 

Uppgiften att jämföra termografibilder bör såle
des vara lämplig för en dator. Sammanfattningsvis 
är termokameran ett utomordentligt intressant ny
förvärv bland medicinsk undersökningsapparatur. 
Termografi är ett område som fortfarande är under 
utveckling. • 



Hur 
Ortofon 
kortsluter 
ochtarbort 
90%avden 
distorsion du 
nu accepterar 
som "normal'! 
Obalansen i högtalarkonens rörelser, och den 
distorsion den orsakar, har varit ett till synes 
olösligt tekniskt problem, som både tillverkare 
och köpare av ljudutrustningar har tvingats lära 
sig leva med. 

Ortofon har klarat av problemet. 
Våra tekniker har utvecklat en speciell 

kopparcylinder, som placerats mellan talspolen 
och magneten och som fungerar som en kortslut
ning. Denna kortslutning ger systemet bättre 
symmetri, oavsett i vilken position talspolen är. 
På så sätt rör sig konen mer synkront med in
signalen, så att man får en nästan helt distor
sionsfri ljudåtergivning och bättre transient
återgivning. 

Den här lilla anordningen är så enkel och så 
effektiv att man undrar varför ingen annan 
patentsökt den tidigare. Vi har i alla fall inte 
dröjt med att göra det. Och nu finns den i vilken 
Ortofonhögtalare du än väljer. 

Du kan höra skillnaden. 
Ortofon 445. En av tre enastående högtalare. 

Två separata 81h-tums bashögtalare med olika 
massa och frekvensområden. Resultat: En stor, 
kraftfull högtalare i en liten, behändig låda. 

Andra Ortofonegenskaper: 
Vi använder oss av icke-identiska koner, vilket 

eliminerar problemet med den ömsesidiga 
kopplingen, som ger de flesta dubbelbashögtalare 
ett karaktäristiskt lådljud. 

Ortofonhögtalarna bibehåller en jämn ton
kurva, till skillnad från andra direktstrålande 
högtalare, som låter tråkiga och odistinkta när 
man inte är placerad exakt mitt emellan dom. 
V åra ger full stereoeffekt även när du rör dig fritt 
i rummet. 

Generalagent: Elfa Radio & Television AB, 
17117 Solna, tel. 08-7300700. 
8 MEDLEM AV SVENSKA HI Fi INSTITUTET 

r-----------------------------------
Elfa Radio & Television AB, 17117 Solna. 

Jag vill veta mer om Ortofonhögtalarna. 

Namn ______________________________ __ 

Adress ____________________________ ~~ 
RT 6-75 

Postadress __________________________ ___ 
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Med Bose 800 hör din publik musiken 
- inte högtalaren. 

Bose 800 ger ett så naturtroget ljud 
att man inte märker högtalarna. De för
delar ljudet jämnt i hela salen utan att 
slå lock för öronen på de som sitter 
närmast. 

Högtalarna är mindre färgade, har 
större klarhet, skarpare detalj återgiv
ning och tydligare bas än någon annan 
existerande högtalare. 

Bose 800 är en modifierad version 
av den berömda Bose 901 . Högtalaren 
innehåller 8 identiskt lika bredbands
högtalare som är akustiskt samman
kopplade och har hög effekttålighet -
250 watt RMS! Tack vare denna höga 
effekttålighet kan vi lämna 5 års garanti. 

8 RADIO & TELEVIS ION - NR 6/7 - 1975 

En stor fördel för dig är att Bose 800 
är så lättransporterad. Den är näm-
ligen mycket praktiskt monterad i en 
kombination av bärbar väska och trans
portiåda, som är försedd med skydds
beslag av härdad metall i hörnkanterna 
och hårda fiberIister. Och till sist en 
glädjande nyhet för din rygg - Bose 800 
väger bara 19,5 kilo - inkl väskan! 

Inför sommarens spelnil)gar bör du 
lyssna på detta idealiska högtalar
system. Ring eller skriv till Frank 
Thompson, avd. för professionellt ljud. 
Han kan även berätta för dig om 
Bose 1800 - professionellt slutsteg, 
2 x 400W RMS. 

Box 5305, 10246 Stockholm, Tel 670180 
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Ett exklusivt urval kvalitet$apparater 
från Shin-Shirusana Electric, Japan, 
- en av världens främsta special
fabriker för transistorradio- och 
kassettapparater. 
Urvalet omfattar transistorradio -
radiobandspelare - kassettband
spelare - stereoanläggningar -
bilradio - mm. 
Högklassig kvalitet och till priser 
och villkor som Ni kommer att finna 
mycket fördelaktiga. 
Vi visar här några smakbitar och 
skall i kommande annonseriQg 
presentera andra modeller. 
Är Ni intresserad? Tag gärna kon
takt med oss för ytterligare upplys
ningar. 

Mascot Silver RT 77 E, ypperlig radio
bandspelare med en mängd finesser. 
Radio med LV, MV, KV och FM. Kassett
bandspelare med automatstopp, paus
knapp och automatiskt bandminne. 

Mascot Silver RT 20 E är en något en
klare radiobandspelare, dock utan att 
man för den skull har prutat på kva!i
teten . 

Mascot Silver en bärbar kassettbandspelare för batteri 
TX 11 E, och nätdrift. Kompakt - försedd med 

automatstopp. 

1/' a11iLr:~ 
SILVER 

S/L VER AS 501: En ny kompakt kassett
stereo och FM/AM stereo bilradio. 

Mascot Silver AR 101 - avancerad bil
radio. Högeffektiva kretsar och HF-steg 
gör den osedvanligt känslig. 

Silverserien omfattar ytterligare tre 
bilradioapparater : AR-201, AR-104 och 
AR-401 . 
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F1y~edareutbildas 
med dator i Stump 

•• En ny skola för trafikledare och trafikle
dar assistenter startade i oktober 1974 på 
Sturups flygplats utanför Malmö. Den ersatte 
då den civila skolan på Bromma samt den mi
litära på F2 i Hägernäs. Skolchef för den nya 
samordnade utbildningen är Cai-Aage Jo
hansson och chef för den operativa och tek
niska utrustningen är Sten Olofsson. 

Traftkledarutbildningen omfattar ca 2,5 år 
och av denna tid fördelas ca 70 % åt teoretisk 
utbildning och övningar i simulatoranlägg
ningar, 15 % vid flygskolan i Ljungbyhed 
(F5), vilken omfattar ca 50 timmars flygut
bildning, samt återstående IS % åt praktik vid 
olika enheter inom den operativa flygtrafikled
ningen. Man skiljer här på Torn (TWR), Ter
minal (TCC-APP) och områdeskontrolltjänst 
(ACC). 

För att kunna bedriva så mycket som 70 % 
av utbildningen på skolan fordras avancerad 
simulatorutrustning för den praktiska flygtra
fikledningsutbildningen. Vid Flygledarskolan 
finns ett 20-tal simulatorer av olika slag för 
såväl grundläggande som avancerad utbild
ning i torn-, terminal - och områdeskon
trolltjänst. 

Av: LENNART HOLMGREN 

Dator som ''huvudlärare" 

En stor del av den avancerade praktiska 
träningen av trafikledareieverna har fått en 
god lösning med hjälp aven datoranläggning 
som tagit plats som "huvudlärare" vid skolan. 
Den kallas i dagligt tal "SATS", vilket är en 
förkortning av Systemsimulator for Air Traf
fic Services. Kostnaderna för denna har upp
gått till ca 11 miljoner kr och den är levererad 
av Stansaab Elektronik AB. Kommunika
tionssimulatorn för radio, interfon, lokaltelefo
ner osv har levererats av Televerket till ett 
sammanlagt värde av I miljon kr. Övrig simu
latorutrustning har kostat ca 2 miljoner kr. 

Realistiska övningar i SATS 

l SATS kan såväl dagens som morgonda
gens civila och militära flygtrafikledningssys
tern efterliknas och önskade trafiksituationer 
kan skapas i verklighetstrogen miljö. 

Verklighetstrogna övningspass kan läggas 
upp för såväl grund- och fackutbildning, som 
för repetitions- och vidareutbildning av redan 
yrkesverksamma trafikledare. SATS är flexi
belt uppbyggd och kan lätt anpassas till nya 
operativa krav. Stress- och nödsituationer kan 
realistiskt övas utan flygsäkerhetsrisk. 

Från SATS tolv radaroperatörspositioner 
(se fig 1) kan varje elev få en verklighetstro-

gen bild av vad som kan tänkas hända i luft
rummet. Ett på förhand uppgjort öv
ningsprogram följs, men detta kan påverkas 
dels av eleven, dels av bl a bemanningen vid 
de s k pilotpositionerna (se fig 2).Vid en sär
skild plats sitter övningsledaren (se fig 3)och 
även han kan införa önskade förändringar i 
övningsprogrammet. 

Varje elev har vid sin arbetsposition (se fig 
4)en radarskärm kallad SDD (Synthetic Data 
Display), där flygplansdata, flygvägar, ter
minalområden, rapportpunkter, flygplatser 
med inflygningslinjer m m finns markerade. 
De rörliga flygplanssymbolerna styrs med 
datorprogram, som tar hänsyn till alla de 
verkliga förhållanden som råder vid flygning. 
För kommunikation med dator finns en skriv
tangentur samt rullboll. 

En liten TV -skärm (EDD - E\ectronic 
Data Display) kompletterar radarbilden med 
listinformation, väderprognoser m m i alfanu
merisk form. På bordet finns även utrymme 
för s k strippar, dvs små dataremsor som för
ses med uppgifter om varje plan som operatö
ren övervakar. Det är möjligt för varje elev att 
välja olika kartkombinationer på SDD samt 
att ändra kartbildens centrering och storlek. 
Det går t ex att "zooma" in en intressant del 
aven flygled eller att göra höjdsiktsurval, dvs 

Fig l. Vid de 12 radaroperatörpositionerna får varje eleven verklighetstrogen 
bild av vad som kan tänkas hända i luftrummet. 

Fig 2. Pilotpositionema, som här visas, är utrustade med alfanumeriska bild
skärmsterminaler. 



Trqfikledare och trqfikledarassistenter utbildas numera vid en synnerligen modern utbildnings
anläggning vid Sturup. En dator styr hela anläggningen. 

Med lämpliga program kan realistiska övningar uiföras och vid de 12 radarpositionernafår l'arje 
elev en verklighetstrogen bild av vad som kan tänkas hända i llfftrummet. 

Påverkan av övningsprogrammet sker delsfrån övningsledarens position och delsfrån de s k pilot
positionerna. 

Anläggningen har kostat 11 Mkr och den är framtagen av STANSAAB. 

välja indikering av plan som befinner sig på en 
viss höjd (FL = Flight level). Med hjälp av 
datorn kan eleven också erhålla beräknat läge 
på flygplanssymbolerna, valfri tid I - 9 
minuter framåt i tiden. I datorn finns lagrat 
prestanda för 30 olika flygplansklasser och 
vid optimal belastning kan 90 olika flygplan 
indikeras på radarskärmarna samtidigt. 

Varje pilot flyger upp till 
10 plan - samtidigt 

Piloterna eller "blip drivers", som de kallas 
i dagligt tal, kan allt efter radarelevens in
struktioner via sitt tangentbord ändra flyg
planets färdväg eller målbana som den kallas 
på programmerarspråk. Detta kan innebära 
ändring av hastighet, höjd, allt medan datorn 
räknar ut nya parametrar för de valda rörel
serna samt t ex bränsleförbrukning för den 
aktuella flygplanstypen. Piloterna kan även 
initiera' flygning efter förprogrammerade 
sträckor, dela upp exempelvis militära plan i 
grupp- eller roteflygning, starta transpon
derutrustning för automatisk indikering av 
identitet (ex SK 472)samt höjdmarkering (ex 
FL 330)på SDD:t. Transpond,ermarkering 
visas som en liten etikett som följer radarekot 
på SDD. En viktig detalj är också frekvensby 
te mellan olika radiokanaler vid flygning mel-

lan olika k~ntrollområden. Maximalt 14 "blip 
drivers" kan arbeta samtidigt och de kan med 
datorns hjälp ge skärmen svar på allt ifråga 
om t ex ett flygplans aktuella läge, om återstå
ende bränslemängd, tid vid nästa rapport
punkt, m m. 

Radarbild samt kommunikation registreras 
synkront och kan backas upp till 10 minuter 
av övningsledaren och återspelas. Övning i 
"slow motion" kan också köras om så önskas, 
eller upp till 5 ggr normal hastighet. Talre
gistreringen sköts av 12 st Revox A77, som 
styrs genom signaler från datasystemet. 

SIMPLN - EXEPLN - METPLN 

När en övning ska startas måste datorsyste
met typ Censor 932 förberedas. Data till SDD 
får man genom ett antal bildfiler (se fig 
5).Bildfilerna skapar dels statiska data i form 
av tidigare nämnda kartbilder, referenspunk
ter, dels dynamiska (dvs radarekon) från flyg
plan. För visuell koinmunikation på SDD 
finns s k peksymboler som manövreras via 
rullbollar. Med tangentbordet vid varje plats 
kan man också skriva in nya data på EDD. 

SIMPLN betyder simulerad färdplan och 
denna är alltså lika med den färdplan som 
varje pilot måste lämna in till trafikledningen 
före start (sefig 6).Inte mindre än 4000 färd-

planer kan lagras i datasystemet. 
De simulerade färdplanerna blandas sedan 

till ett antal s k övningsplaner, EXEPLN (se 
fig 7).Systemsimulatorn kan leverera 500 öv
ningsplaner, vilket torde räcka för att simulera 
de situationer och trafikmängder som är ak
tuella. 

Slutligen finns också ett antal vädersituatio
ner lagrade för de flygplatser som ska ingå i 
övningen METPLN. Under övningens gång 
presenteras dessa kontinuerligt på radaropera
törens EDD. 

Radarsimulering 
med valbara parametrar 

Två typer av radarstationer kan simuleras. 
Den ena täcker hela övningsytan och ger syn
tetisk pnmar- och sekundärinformation 
(pSR - SSR). Vid primärradar fungerar flyg
planet endast som en passiv reflektor, men vid 
sekundärradar upprätthålls en dubbelriktad 
datalänk, där "upp-kanalen" arbetar med 
växelvisa frågor om höjd och indentitet och 
"ned-kanalen" svarar via flygplanets trans
ponder. Radarn ger täckning ner till en viss 
definierad höjd. 

Den andra radartypen har s k definierad 
karakteristik. Den arbetar med en realistisk 
rotationssimulering med upphämtning av 

Fig 3. Övningsledaren har en särskild kontroUplats, där han kan införa ön
skade förändringar i det uppgjorda övningsprogrammet. 

Fig 4. På en radarskärm, kallad SDD (Synthetic Data Display) presenteras 
flygplansdata, flygvägar, terminalområden, rapportpunkter, flygplatser med 
inflygningslinjer m m. En TV -skärm, till höger på bilden, kompletterar radar
biIden med listinformation, väderprognoser m m i alfanumerisk form. 
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Realistiska övningar 
vid 12 radar positioner 
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SIHPLN (Simvlot ed Flight PIon) EXEPLN (Exereite plan = Ovningsplon) 

Är en ftlrdplon i likhet med den '0111 en pilot i verkligheten fyller 
i ftsre sin flygning vtBkod lI.d visso dato nlSdvtsndigo för siMuleringen Är en sOUlOnsUlllning ov dato ntsdv/:indigo (tsr silluleringen t u : 

Anropssignal 
Antal flygplan 
Typ 
Kotegori 
Flygregel 
SSR- typ och - kod 
Stortposition 
Brönslemöngd 
Brtsn51ekonSUlltion 
Kur5 
Höjd 
rort 
Slutposition 
Flygroute 

Sk lO) 
l 

"". e 15 
I 
A 1213 
Z.3PA 

100 
J'O 
~SA 

H~jR 01501 2 

Fig 6. Tabellen visar den simulerade färdplan, 
SIMPLN, som motsvarar vad varje pilot måste 
lämna in till trafikledningen fore start. 
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Registre r ingsnu.ulle r 
Uppgifter fö r rodio- och interfons imuleringen 
Uppgifter om regist rering ov tsvningen tsnskos 
Övningstid 
Vilken elle r v ilko rodorpositioner och pilotpositioner lIIed rodio_ 
frekvense r SOIll skoll ing6 
Vind i tre oliko skikt 

~!!!~n;;o~ ~;i:~:~:if:k tsverlöMning lIell on tv6 rodoroperoUSre r 
Ropportlinjer för outollloti sko roppertet fr6n pilot till r odo r _ 
operotör 
Slutligen lin upprtlkning av de SIMPlN med stortider oc h frekvens 
SOIl'l i ng6r i övningen 

Fig 7. Här visas en sammanställning över an-
talet s k övningsplaner, EXEPLN. I systemsimual
torn kan lagras upp till 500 övningsplaner. 

SIMPLN - PLANERING 
EXEPLN - PLANERING 
METPLN-PLANERING 

STRIPPFORMATERARE 
f---I-- -.jJ STRIP- I -I PRINTER 

'---------' 

ÖVNINGS-

BILD -
jGENERAlDR 

'QQQ 
ÖVNINGS-

~f---P-9IL~O_TE_R _ _ L_EQ_DALR_E ___ S Q,JIMOP ~ 
· ·~_Ö 

SATS 
PRINCIPIELLT 

R-.D-OCH A-ELEV G) 

PROGRAM BLOCK SCHEMA I 
Sz;QNSAAB 

E 01000 1691 3 

Fig 5. Blockschema for anläggningen. 

måldata (ekon) i bäringsföljd. Simu
leringsprogrammet innehåller uppgifter om 
täckningsdiagram, uteffekt, antennförstärk
ning, lohbredd, pulslängd och ett visst tröskel
värde för presentation på SDD. 

Två stationer kan arbeta samtidigt och 
täckningsdiagrammen kan väljas godtyckligt 
och oberoende av varandra för både PSR och 
SSR. Längsta räckvidden för systemet är 200 
nautisk~ mil och högsta höjd 64 000 fot. Även 
fasta marken och MTI kan läggas ut för att 



Bygg själv 

StiUntongeneratorinrnrru-utförande 
till en kostnad av några tior 

För civilingelfiör Hägg har tyska EMT:s elektronisering av stäm
gqffeln tett sig som en utmaning, och genom R T erbjuder han nu den 
s a s mekaniska körsången en icke blott prisbillig motsvarighet, 
jämväl enjick-anpassad, starkt miniatyriserad stämtongenerator 
till vårkonserterandet. 

Just litenheten kan rent praktiskt bli knepig att klara, men varia
tioner på hö{jes-temat går ju att uiföra. Bidra inte till den akus-
tiska mi{jöforstöringen medfalsksång. Medhav vår 'Ynstant a-givare" 
och kom i stämning! 

I Radio & Televisions mars nummer i 
år förekom en presentation aven portabel 
stämtonsgenerator från det aktade före
taget EMT i Tyskland. Finesserna är 
mångfaldiga och inte minst priset impo
nerar i sin 4-siffrighet. En gammal heder
lig ~tämgaffel , stämd i A (440 fIz) beting
ar i dag det facila priset av 7 riksdaler. 
Den som anser att en dylik ger för svag 
ton eller eljest vill undvika blåmärken i 
pannan (vanlig yrkesåkomma bland kör
ledare), men änd å inte anser sig kunna ta 
upp ovannämnda elektroniska underverk 
i sin investeringsplan för kommande år 
kan möjligen finna behållning i nedanstå
ende byggbeskrivning. 

Funktionsprinciper 
Målsättningen vid konstruktionen var 

att framställa någonting mycket enkelt 
för att om möjligt behålla den klassiska 
stämgaffelns bröstficksformat. Förf hade 
redan från början inriktat sig på att an
vända en s k pennlampa som batterihålla
re och "chassie". En noggrannhet av + l 

Av GÖRAN HÄGG 

forts 
komplicera radarbilden och övningsledaren 
kan simulera radarbortfall genom att " släcka" 
en radarstation. Så kan alltså rutiner som hör 
samI:l1an med radarfel också inövas. Den ak
tuella radarbilden arbetar dock vidare "osyn
ligt" och kan när som helst åter presenteras 
med samtliga ekon i rätt rum -tid-schema. 

Datorn spelar upp 
framtidsversioner 

Systemsimulatorn kan inte bara användas 

Hz vid frekvensen 440 Hz kan godtas för 
praktiskt bruk. Detta kan man åstadkom
ma med en Re-oscillator, uppbyggd 
kring en strömsnål operationsförstärkare, 
i detta fall en J.LA 776, vilket framgår av 
fig l . 

OP.-förstärkarkopplingars karakteristi
ka bestäms, som känt, nästan uteslutande 
av de passiva komponenter som ingår i 
arbetskretsen och påverkas i mycket 
ringa del av variationer i den aktiva kom-

R2 Rl R6 

Fig l. Kopplingsschema for stämtons
generatorn. 

för utbildning i nutida flygtrafikledning, den 
kan i hög grad också hjälpa till med framtida 
planering av t ex luftrumssystem. I simulatorn 
utvärderas f n luftrummet kring Göteborgs
området med den kommande storflygplatsen 
Landvetter. Man startar och landar på den 
ännu obefintliga flygplatsen i SATS, prövar 
olika flygvägssystem m m. 

Stora summor bör framöver kunna sparas 
genom att projekteringen kan göras med hän
syn till de rön man gör genom utvärderingssi-

ponenten (förstärkarens parametrar, nå
got som är av stor betydelse i ett fall som 
detta när man av utrymmes- och effekt
förbrukn ingsskäl inte vill tillgripa stabili
sering av matningsspänningen. 

Valet av OP-förstärkare motiveras av 
att J.LA 776 kan göras mycket strömsnål 
genom att man väljer ett lämpligt värde 
på R5 och att den fungerar också vid så 
låg spänning som 3 V. 

Frekvensen bestäms i denna koppling 
av Rl och e l enligt formeln 

f= 1 
1,39· Rl el 

Oscillatorn ger fyrkantsvåg , något som 
inte innebär någon direkt nackdel. Det ...... 
enkla Re-filtret i slutstegstransistorn T:s .". 

l) Man kan givetvis, som vi, rikta klander 
mot rorf för hans lättsinniga utelämnande av 
köldtest i sammanhanget. Hela den instun
dande jul sångverksamheten utomhus lämnas 
ju i osäkerhet vid låt oss säga intervallet 0-
_10° C. H gör härvid gäll ande, att" ingen an
ständig kör framträder vid dylik temp. Vi be
farar att H inte är någon temperatur härdad 
sångarbroder och ämnar utreda frågan. Red. 

muleringarna. Framtida trafikledningssystem 
kan praktiskt studeras i SATS. SATS har 
även rönt internationell uppmärksamhet och 
flera luftfartsdelegationer från olika länder har 
studerat anläggningen. 

"Dator-spel" kan alltså bli nyckeln till ett 
framtida säkert och effektivt trafiklednings
system samtidigt som eleverna vid skolan får 
en träning som aldrig skulle nås utan datorn 
som huvudlärare. • 
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BVgg själv 

forts Stycklista , 
RI se text H örontelefon, 3 kohm, 

Clas Ohlson AB R2, R3, R4 100 kohm, 1 %, 1/4 W 
T BC 238B eller likn R5 l Mohm 1/4 W 

R6 10 kohm 1/4 W S bottenkontakt i penn-
R 7 100 kohm 1/4 W lampan 
CI 0,015 ,uF + 10 % folie

kondensator el likn 
Effektbehov 120-240 V AC, 50 
eller 60 Hz, 6 - 8 W nominellt. 

C2 ca 1000 pF Temperaturområde 10°C - 40°C. 
OP ,uA 776 Referenstemperatur 25°C + 1°. 

Hz 

440 !lHz . 

4 39 f-L'CLL.LLLLLL.LLJ.'-LL.=LLL.LLJ.~ 

Fig 2. Frekvensen beroende av matnings
spä,nningen vid 25 o omgivningstemperatur. 

bas matning ger tonen ett behagligt mått 
av övertoner. Slutsteget går som emitter
följare med en högohmig "öronpropp" 
(örphone) som last. 

Uppmätta data 
Frekvensen som funktion av matnings

spänningen framgår av fig 2. Som synes 
uppnås med denna koppling en fördelak
tig karakteristik inom det normala batte
rispänningsområdet 3,0 - 3,3 V. 
spänningsområdet 3,0- 3,3 V. 

En elementär kontroll av temperatur
driften har gjorts i laboratoriekylskåp 
resp värmeskåp, vilket gav nedanstående 
registrerade värden: 
ro C jHz 
+ 6 442,0 
+ 25 439,6 vid 3,1 V 
+63 443,6 

Tyvärr har inte några mätningar mel
lan de redovisade temperaturerna kunnat 
göras. Som synes uppfylls inte kravet + 1 
Hz alldeles vid ogynnsamma situationer, 
men under normala omständigheter fås 
nöjaktig noggrannhet. Som jämförelse 
kan nämnas att den ovannämda tongene
ratorn från EMT klarar + 0,4 Hz inom 
temperaturområdet 10°C - 40°C. Vår 
krets drar ca 1 mA vid 3 V. Vikten för 
hela instrumentet är 62 g, vilket kan jäm
föras med EMT-anordningens 450. 

Praktiska bygganvisningar 
Börja med att koppla upp en "riskopp

ling" enligt schemat. Välj RI = 100 
kohm. Anslut två nya pennceller eller ca 
3,2 V från ett nätaggregat. Om nu C l hål
ler nominella värdet 0,015 ,uF ska i öron-
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pr#n höras en ton strax över 440 Hz. 
Som referens kan en vanlig stämgaffel , ett 
piano eller en frekvensräknare användas. 
Med öron propen i ena örat och en stäm
gaffel mot det andra hörs tydliga sväv
ningar. Öka RI successivt med små serie
motstånd till dess svävningarna upphör. 
Teoretiskt får man Rl = 107 kohm för 
C l = 0,Ql5 I-LF vid 440 Hz. Enligt fig 2 
uppnår man bästa resultat om frekvensen 
trimmas till ca 439,2 Hz vid 3,2 V spän
ning. Som antytts ovan är förf exemplar 
inbyggt i en pennlampa, men många and
ra byggsätt är ·naturligtvis också tänkba
ra. Pennlampan har modifierats enligt föl
jande: 

Såga av lamphusets topp så, att endast 
ca 2 mm av lamphusets överdel sticker ut 
när detta är inskruvat i batterihylsan. 
Lampan som satt i ursprungligen an
vänds som anslutning till batteriets plus
pol genom att glaskupan försiktigt av
lägsnas. En isolerad tråd löds fast i lamp
sockelns bottenkontakt. Sockeln skruvas i 
nedre delen av det avsågade lamphuset 
som vanligt. En annan isolerad tråd löds 
vid den krage som ger kontakt mot batte
rihylsan (minuspol). Anskaffa ett ca 25 
mm långt rör av något lämpligt piastma
terial som passar på det avsågade lamp-

huset ca et> 17,5 X et> 15 mm. 
Nu kan miniatyrisering·en av själva 

elektroniken påbörjas. Förf har använt en 
teknik där komponenterna hänger i sina 
egna, mycket kortklippta ansl utningstrå
dar. Gör en noggrann planering av kom
ponenternas placering (tredimensionell!). 
Fig 3 visar hur det kan se ut. Med lite 
knep och knåp går det faktiskt att gott 
och väl få in elektroniken i plaströret. Var 
dock försiktig med värmen och se till att 
komponenterna är desamma som i 
"riskoppiingen" för att man ska få sam
ma frekvens. 

Nu är det dags för den slutliga upp
kopplingen med batterianslutningsslad
darna och öronproppen. Beakta att inte 
för långa tampar används! Sedan fre
kvensen kontrollerats en sista gång fyller 
man röret med epoxylim eller motsvaran
de så att elektroniken bakas in och öron
proppen trycks slutligen ner i limmet i en 
mot användningen intill örat passande 
vinkel. 

När limmet härdat kan resultatet se ut 
som ifig 4. Förhoppningsvis ljuder också 
en 440 Hz-ton ur öronproppen när man 
vrider på botten kontakten. Sedan är det 
bara ett ge ton till körbröderna/ systrarna 
och hålla musiken i gång. • 

Fig 3. Komponentdispositionen sker som synes i tre plan för att elektroniken skall 
kunna rymmas inom ett litet område. 

Fig 4. Elektronikdelen är bär ingjuten ocb monterad i pannans förlängning. Längst ut är en 
örontelefon fäst. 



Radiovetenskapliga konferensen 75 
vid Linköpings tekniska högskola 
Den var tretUe år återkommande radiovetenskapliga koriferensen hölls i år vid Linköpings 
Tekniska Högskola: 
RT:s utsände medarbetare ger här ett riferat av några av de viktigaste och intressantasteföredragen. 

•• Den vart tredje år återkommande radio
vetenskapliga konferensen, RVK, hölls denna 
gång vid Tekniska högskolan i Linköping. 
Arets konferens är den tionde i ordningen 
sedan serien började. Arrangör är Svenska 
nationalkommitten rör radiovetenskap 
(SNR V), Svenska elektronikingenjöremas 
riksförening (SER) samt Tekniska högskolan 
i Linköping. 

Under konferensen hölls hela 160 föredrag 
och för att ge utrymme för ett så omfattande 
program, delades konferensen upp i fyra sam
tidigt löpande serier av korta föredrag inom 
olika temagrupper. 

Radiovetenskap är i dag ett ämne med dif
fusa gränser och detta återspeglade sig också 
i de vitt skilda områden som föredragen av
handlade: mätteknik, datorbaserad bildbe
handling, vågutbredning, kretsar och filter, 
fjärranalys (t ex detektering av oljeutsläpp 
med hjälp av radar), dimensionering av da
tanät, kryptering, digitala telefonnät, optisk 
kommunikation, radar och mikrovåg, radio
astronomi , fasta tillståndets elektronik . 

Bredbandig linjär effektförstärkare 
rör frekvensområdet 225 -400 MHz 

Bland de många föredragen fanns det några 
som i traditionell mening handlade om ra
dioteknik. Ett av dem gällde sändarslutsteg. 
Civ ing Karl Göran Nygren vid Standard 
Radio & Telefon AB redogjorde för de försök 
som bedrivits för att ta fram ett bredbandigt 
linjärt slutsteg, som skulle kunna lämna minst 
I kW PEP inom frekvensområdet 225 - 400 
MHz. Steget skulle därvid vara halvledar
bestyckat. 

För att lösa detta problem skulle uppbygg
naden ske med ett antal mindre förstärkarmo
duler som var sammankopplade med hybrid
kretsar. En genomgång av transistormarkna
den visade att det faktiskt fanns lämpliga 
transistorer för linjära tillämpningar inom 
detta frekvensområde, men för effekten 60 W. 
(CTC och TRW tillverkar lämpliga transisto
rer.) En 100 W -förstärkare med två parallell
kopplade transistorer borde därför vara en 
lämplig modul att utgå ifrån. 

Parallellkopplingen kan utföras så, att två 
100 W-steg parallellkopplas till effekten 
200 W, två 200 W-förstärkare parallellkopp
las till 400 W osv. Den slutliga förstärkaren 
består då av två 800 W parallellkopplade 
steg, som tillsammans ger nominellt I 600 W 
PEP i 50 ohm. 

M heltal ~ 1 

En labmodell aven 400 W-förstärkare har 
konstruerats vid SRT. Förstärkaren består av 
fyra parallellkopplade 100 W -förstärkare, 
byggda med två mottaktkopplade transistorer 
2N6439. För att kunna parallellkoppla dessa 
moduler måste fasgång, förstärkning och 
ingångsimpedans reproduceras med stor nog
grannhet. 

De yttre anpassningsnäten till modulerna 
har konstruerats för att kombinera dessa 
egenskaper med hög förstärkningsgrad över 
hela frekvensbandet. Bästa resultat har 
åstadkommits med anpassningsnät utförda i 
huvudsak med kvartsvågstransformatorer och 
tryckta ledningar (micro-strips). 

Hybriderna mellan de olika 100 W-stegen 
fasvrider 90°. För sammankoppling av två 
200 W-förstärkare har en typ av Wilkingson
hybrider dock använts (0° fasvridning). Skä
let till detta utförande ligger i att man velat 
undvika stora skillnader i drivnivå till de 
enskilda 100 W-modulerna, som uppkommer 
om flera 90°-hybrider kopplas i kaskad på 
förstärkarens ingång. 

För att lösa de termiska problemen tilläm
pas vattenkylning. 

Mätningar har visat att steget ger 440 W 
PEP i 50 ohm vid en förstärkning av 7,5 - 9 
dB. Tredje ordningens intermodulationspro
dukter låg 25 dB under deltonerna vid 440 W 
PEP. Motsvarande värde vid 400 W PEP var 
32 dB. 

Transversalfilterteknik 
rör SSB-modulation 

Vid olika typer av telekommunikation gäl
ler att transmissionskanalen ofta har band
passkaraktär. För detta krävs filter anpassade 

Fig I. Transver
salfilter kan an
vändas för att ge
nerera smalbandi
ga signaler för t ex 
SSB-modulation. 
Det som i figuren 
betecknas som 
transvers~mter är 
i själva verket ett 
analogt skiftregis
ter. Från detta 
tappas signalerna 
efter olika antal 
"vippor" ocb 
summeras sedan i 
en operationsför
stärkare. 

till resp modulationsmetod (DSB, SSB m fl). 
Dessa filter är vanligen passiva av typen LC
filter eller kristall filter. 

Man ~an även lösa denna fråga med ett 
aktivt filter. Under konferensen presenterades 
ett s k transversalfilter, tämpligt att användas 
som bandpassfilter. Filtret är framtaget av civ 
ing Lars-Erik Eriksson och G Sandgren vid 
Institutet rör Teletransmissionsteori, KTH. 

A vett bandpassfilter för detta använd
ningsområde krävs att detta har en noggrann 
amplitud- och faskarakteristik. Tidsdiskreta 
transversalfilter erbjuder goda möjligheter att 
skapa filter som har lämplig karakteristik. 
Dessutom kan snabba datorbaserade metoder 
användas för design (Fast-Fourier-Transfor
mation , FFT). 

I vidstående blockschema, fig 1, visas filt 
rets uppbyggnad i stort. Funktionen är följan 
de : 

Inkommande signalspektrum passerar en 
"sample and hold"-krets. Denna styrs med en 
frekvens som motsvarar önskad inkommande 
frekvens . P g a karaktären vid "sample and 
hold"-förfarandet sker en utselektering, inte 
enbart vid frekvensen fs, utan även vid en 
multipel av denna. Genom att sampla sig
nalen ytterligare en gång med en multipel av 
fs (faktorn M), kan man välja ut önskat selek
tionsområde. Slutligen passerar signalen den 
del som betecknats som transversalfilter i fig 
1. Det är här som bandpasskarakteristiken 
formas . 

Efter den andra samplingen matas signalen 
in i ett analogt skiftregister , där den fördröjs i 
steg. Från skiftregistret tappar man signalen i 
olika steg och adderar sedan dessa olika för- ..... 
dröjda signaler med lämpliga koefficienter. ,.... 

RADIO & TELEVISION - N R 6/7 - 1975 1 5 



forts 
Transversal/ilterteknik 
möjligtjOr SSB-modulation 

Adderingen sker lämpligen med en opera
tionsförstärkare. 

Transversalfilter baserade på denna princip 
har en periodisk frekvensgång med perioden 
l/T, där T är tiden mellan två klocksignaler. 
Genom att låta l/T vara "väsentligt" större 
än insignalens bandbredd, kan man lätt gene
rera filter som har lämplig karakteristik för 
t ex SSB-modulation. 

Lågt oscillatorbrus kräver 
rätt val av arbets punkt 

S Christensson vid Chalmers tekniska hög
skola och G Lindström vid LM Ericssons 
MI-division har undersökt överskottsbruset 
kring bärvågen hos FT-osci!latorer. 

Som bekant har oscillatoq:r, använda som 
t ex lokal oscillatorer i mikrovågsområdet, en 
bruskomponent vilken försämrar känsl igheten 
i de system där oscillatorn ingår. (Vid fre
kvensband med högt utnyttjande, t ex KV
banden, ger dåliga två- eller tresignalselektivi
teter hos mottagarna besvärande dålig mot
tagningskvalitet. Problemet har stor grund i 
lokaloscillatorns brus.) 

Från brusdata på t ex en transistor som 
småsignalforstärkare kan man enligt kon
ventionella brusteorier beräkna det AM- eller 
FM-brus som en oscillator konstruerad med 
denna transistor ska få. Man finner att FM
bruset ska falla med kvadraten på frekvensav
vikelsen från oscillatorfrekvensen. Experi
mentellt finner man ett sådant frekvensbero
ende, men att man närmast oscillatorfrekven
sen har ett tillskott till bruset som faller med 
frekvensavvikelsen i tredje potens. 

Mätningar på en 1,5 GHz-oscillator, byggd 
för bästa möjl iga brusegenskaper, visar upp 
dessa egenskaper. Tillskottsbruset är starkt 
beroende av arbetspunk ten. Ett visst brustill
skott ger även varaktordioden upphov til!. 

Troligen beror brustillskottet på att transis
torn har ett s k l/f-brus, och att detta brus 
genom blandningseffekter i transistorn, som 
naturligtvis drivs starkt olinjärt i en oscilla
torkoppling, blandas upp till sidband till 
oscillatorsignalen. 

För att konstruera en oscillator med långt 
brus, har man att ta hänsyn till följande: 
l) Val av arbetspunkt. Denna är kritisk, ef
tersom l / f-bruset varierar med denna liksom 
kapacitans/ spänningsberoendet. 
2) Avkoppling av LF-förlopp. Genom detta 
minskar man risken för att LF-bruset ska 
blandas upp till sidband runt HF-signalen. 
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3) Bättre transistorer än de ordinära bipolära 
bör väljas. Ett bra val är t ex Shottky Barriär 
FET. 
4) Stor Loop-bandbredd. Detta har visat sig 
vara en fördel i brushänseende. 

Litiumcellen blir 
framtidens radio batteri 

Halvledartekniken har storleksmässigt givit 
mindre apparater och allt fler utrustningar är 
portabla. Portabiliteten kräver batterier för 
strömförsörjningen. Denna energikälla ger en 
del problem. Man kräver av framtidens batte
rier högre energitätheter , längre lagringstider 
och bättre lågtemperaturegenskaper. 

Dessa problem behandlade Staffan Ulvö
näs, FOA, i ett föredrag vid R VK. Det vanli
ga torrbatteriet har i dag en energitäthet av 
endast 45 wh/kg, medan dess dyrbarare kon
kurrenter, det alkaliska brunstensbatteriet 
(alkaline) och kvicksilverbatteriet, når energi
tätheter på uppåt 60 resp 90 wh/kg under 
motsvarande urladdningsförhållanden. K vick
silverbatterier har dock dåliga termiska egen
skaper från O°C och nedåt. 

Utvecklingar för att få fram batterier med 
större energitäthet har lett fram till en typ av 
batterier med litium som anod. Just den me
tallen är ett lämpligt val, eftersom den har en 
ekvivalentvikt som är näst lägst av alla metal
ler samtidigt som den har den högsta po
tentialen. 

Goda resultat har erhållits vid provning av 
den första generationen litiumceller. Energi
tätheten ligger i storleksordningen 200 wh/ kg 
och de termiska egenskaperna är goda även 
vid mycket låga te~peraturer. Kapaciteten är 
vid t ex - 30°C hela 85 % av kapaciteten i 
rumstemperatur, medan motsvarande siffror 
är 3 % for alkaliska brunstensbatterier och 
O % for vanliga torrbatterier. 

Lagringsförmågan är for konventionella 
primärbatterier 2 - 4 år i bästa fall , medan li
tiumcellen kan lagras i hela 10 år. 

I dag tillverkas redan litiumceller. Obe
tänksamt nog har dessa samma hölje som 
ordinära torrbatterier, med den skillnaden att 
litumcelIen ger 3 V i st f torrbatteriets 1,5 V. 
Vad händer om man förser en transistorradio 
med 6 st 3 V-batterier?! För att lösa det pro
blemet har batterifabrikanten även tillverkat 
en dummy som har samma format som batte
riet, men med en ledning mellan över- och 
undersida. Dummyn placeras i serie med en 
litiumcell och man får då 3 V över två ·höljen: 

dummy och litiumeel!. Man får nog betrakta 
detta vansinniga påhitt som ett försöksut
forande i väntan på en mera marknadsanpas
sad upplaga av litiumcellen, som får ett nytt 
standardformat. 

Den nya batteritypen bör med dess flertal 
goda egenskaper i slutet av 70-talet inta en 
betydande plats vid sidan av dagens kon
ventionella batterier. 

Framtidens telefonnät 
blir digitala 

Framtidens telenät kommer att bli digitala i 
den bemärkelsen att transmissionen är digital , 
både på förbindelseledningar och genom väx
larna. Om detta framtidsprojekt talade Rune 
Bernemyr, avdelningsdirektör vid televerket. 
Dessa digitala nät betecknas IST-nät (Inte
gration of switching and transmission). A/D
och D/A-omvandling sker i forbindelsens 
ändpunkter. Man kan vinna följande fördelar 
med ett IST-nät: 
• God ekonomi 
• Hög trafik och signaleringskapacitet 
• God transmissionskvalitet 
• Flexibilitet (datorstyrning av nätet, knapp
val) 
• Digitalteknikens allmänna fördelar (inten
siv utveckling av kretsar och komponenter) 
• God anpassning till framtida tjänster på 
telenätet. 

Med ett digitalt nät kan man på befintliga 
ledningar väsentligt utöka överföringskapaci
teten. Som ett exempel kan nämnas, att man 
på en ledning avsedd för 2 400 analogt över
förda samtal kan överfora 64 000 samtal med 
digitalt förfarande. 

Det finns även möjlighet att fördubbla 
bandbredden genom att använda två trådp,ar i 
stället för ett. 

IST-nätets införande kommer på ett dras
tiskt sätt att märkas hos abonnenterna, ef
tersom telefonerna kommer att bytas ut mot 
knapptelefoner. Man har för övrigt gjort för
sök för att utröna hur användarna ställer sig 
till tangenter kontra den ordinära fingerski 
van. Försöket utfordes i Tumba utanför 
Stockholm, där 98 % av 500 personer ställde 
sig positiva till knapptelefonernas införande. 

"Knapptelefoner" kommer att installeras 
fr o m år 1978 och man kan räkna med att år 
1985 kommer samtliga telefoner att vara av 
den typen. IST-nätet kommer att byggas ut 
stegvis, men detta successiva införande kom
mer inte helt att vara utan problem. Nya digi-



,Fig 2. LiTH är synnerligen aktivt på datorområ
det och ett av resultaten är ytmaskinen "PI
CAP". I fig a) visas blockschemat rör anlägg
ningen.1 POlO sker A/D- resp D/A-omvand
ling. Databehandlingen sker i minidatorn 05/30. 
b) Här visas några tillämpningar för PICAP: 
klassificering av fingeravtryck, upptäckt av ma
lariaparasiter i blodprov och automatisk avsy
ning av kretskort. c) TV -skärmen visar en liten 
sektion av ett fingeravtryck. Upplösningen är 
64 X 64 bitar, vilket ger det trappstegsformade 
mönstret. I ett kommersiellt system kommer 
endast slutpunkter resp förgreningspunkter att 
lagras, för att spara utrymme i minnet. 

tala väljare och ledningar kommer att inforas 
i samband med utökningar av det gamla nä
tet. Detta kan anses vara en framkomlig väg 
for att nå det framtida målet. 

Tala med din dator! 
- KTH gör det 

Man kommer att kunna kommunicera med 
ord med framtidens datorer. Kjell Elenius och 
Mats Blomberg, vid Institutet för taIöver
föring, KTH, har varit engagerade i ett pro
jekt för automatisk avkänning av talade ord , 
vilket redovisades under R VK. 

Än så länge har systemet stora begräns
ningar i det att endast enstaka ord kan re
gistreras , dvs orden måste uttalas med tydliga 
mellanliggande pauser. 

Vokabulären är begränsad och omfattar i 
första hand siffrorna noll till n io. Bland kra
ven på ett system som detta gäller att systemet 
ska vara relativt oberoende av vem som talar 
så att samma parameterstatistik kan använ
das får olika talare. Dessutom bör igenkän
ningen vara okänslig för taltempot. Ett sys-

PI&AP _ 
G"&NNl Al TIt.WlIJNIMAR. 

tern av detta slag kan man vara betjänt av där 
man ska kommunicera med en dator och 
samtidigt är upptagen med sina händer. 

Praktiska fårsök med siffrorna noll till 9 
har givit ett resultat av 98 % i en grupp av sju 
manliga talare. För fem nya talare sjönk vär
det I %. Talberoendet är alltså relativt obe
tydligt, men detta gäller för manliga talare, 
Med kvinnliga talare får man en lägre procent 
riktiga registreringar, och detta gäller även 
för personer som talar med dialekt. 

Detta kanske verkar en smula di skrimine
rande, men man måste naturli gtvis börja nå
gonstans! 

Telefonkommunikation 
med datorer 

Kommunikation sker nu vanligen via bild
skärmsterminaler eller specialterminaler. 
Denna information riktar sig i huvud sak till 
en mindre krets användare, Om informatio
nen ska nå en större krets av sporadiska an
vändare, till kunder eller till allmänheten , blir 

tal kommunikation med telefon en attraktiv 
lösning. 

För att genomfåra detta kan man använda 
knappsatstelefonens tonfrekvenssignaler eller 
en knapptili sats till en vanlig telefon med 
fingerskiva. Datorn lämnar sedan begärda 
uppgifter och instruktioner med naturligt tal. 
Metoden benämnes "talsvar". 

Vid Institutet för talöverföring, KTH, har 
man studerat olika metoder för talsvar. Man 
har använt ett r'egelsystem och tal syntesut
rustning för att omvandla skriven text. Meto
den lämpar sig speciellt får uppläsning av 
löpande text i informationssystem. 

Civ ing Greger Jismalm , vid Telefon AB 
LM Ericsson, lade fram dessa synpunkter vid 
ett föredrag och demonstrerade praktiskt hur 
kommunikation kan ske med den provanlägg
ning för datortjänster som anslutits till tele
fonnätet vid LM Ericssons division för abon
nentutrustningar i Bollmora. 

För närvarande klarar anlägg'ningen av fem 
olika datortjänster: påminnelse, hänvisning . ...... 
uppringning, kalkylatortjänst samt lager- "'" 
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forts 
Dator som 
hembygge 

hållningstjänst. Den senare funktionen de
monstrerades under föredraget. Datorns svar 
väckte stor munterhet pga svarens "goddag 
yxskaft"-liknande karaktär. Det lär nog dröja 
innan man kan räkna med att få samma intel
ligenta svar som från en människa - på både 
gott och ont! 

Bildbehandlingssystemet PICAP 
- Stort projekt vid LiH 

Människan har en mycket stor förmåga att 
kunna tolka bilddata, men då bildmaterialet 
är stort, beslutstiden kort och då bilder avvi
ker från det normala, som vid t ex satellitbil
der, är behovet av ett tekniskt system för hel
automatisk bildtolkning stort. 

Vid Linköpings Tekn iska högskola, Insti
tutet för systemteknik har tekn lic Björn Kru
se varit projektledare för ett bildbehandlings
system kallat P/CAP (Picture Array Pro
cessor, även kallat ytmaskinen). Systemet är 
f n i drift och R T:s utsände hade möjlighet att 
närmare granska anläggningen. I dagens läge 
är den initala delen avslutad, och den vida
reutveckling som kontinuerligt kommer att 
ske blir av mindre omfattning. 

Projektet påbörjades 1972 och var i funk 
tion första gången i november 1973. Yt
maskinsprojektet har stötts med STU -anslag 
som under 1973/74 uppgick till 150000 kr. 

Det egentliga syftet med projektet har varit 
att kunna studera bildbehandlingsproblem 
och särskilt då praktiska lösningar. Man kan 
t ex utföra jämförelser mellan fingeravtryck, 
kretskortsmönster, utvärdera och lagra mikro
skopbilder från medicinska preparat m m. 

Inmatningen sker från en flying -spot-scan
ner med 4 X 4 cm, eller från en TV -kamera. 
Det senare alternativet ger större flexibilitet 
vid användandet och med lämpligt objektiv på 
TV -kameran kan man koppla denna till ett 
mikroskop. 

TV -signalen digitaliseras med 800 sam
ples/ linje. Detta ger då med 600 linjer, 
600 X 800 bildpunkter. Endast en liten del av 
bilden överförs till PICAP. En PICAP-bild 
består av 64 X 64 bilder. Vid överföring av 
bilder från kamera till PICAP kan man an
tingen välja ut ett litet segement med 64 X 64 
punkter och överföra varje punkt, eller att väl
ja ut ett fönster med 128 X 128 punkter och 
överföra varannan punkt osv. Man kan även 
lagra färgbilder som då består av tre delbil
der. Systemet har både s/v-monitor och färg
monitor. 
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Som dator används en konventionell mini
dator av typ D5/30. Programmeringen sker 
interaktivt, vilket innebär direktkontakt med 
maskinen där varje programs teg testas och 
därefter kastas eller accepteras. Till datorn är 
även anslutet bildskärmsterminaler och skri
vare. På ett flertal monitorer har programme
raren möjlighet att följa programmets exek
vering. 

De programspråk som i dag används är 
Fortran, DAL 53 samt P/CAP-kod. I och 
med att standardrutiner i Fortran växer fram, 
kommer allt mindre del programmering att 
ske i maskinspråk. 

Det som närmast förestår är tillämpnings
studier av olika slag. Vi har redan nämnt 
fingeravtrycksjämförelser. Ska dessa kunna 
utföras realistiskt i ett kommersiellt system 
måste datainformationen reduceras så att 
endast en del av hela den digitaliserade bilden 
lagras. Man har gjort program som väljer ut 
vissa punkter i fingeravtrycks mönstret. Där 
har man två egenskaper att ta fasta på: av
slutning aven linje eller en förgrening. Endast 
dessa pun kter, som är karakteristiska för ett 
specifikt fingeravtryck, lagras i minnet. För 
närvarande lagras dessa som koordinater 
som används vid jämförelse med andra 
fingeravtrycks koordinater, men kanske bygg
er man ut programmet så, att punkternas rela
tiva lägen i stället används vid jämförelser. 

Inom medicinen kan en automatisk utvär
dering ske av medicinska preparat, t ex blod
prover, vävnadsprover, cervixuttryck, urinse
diment, kromosomer m m. De flesta av dessa 
tillämpningar torde dock kräva mycket stora 
forskningsinsatser. 

Inom produktionstekniken borde Y t
maskinen ha stora tillämpningsområden. A v 
rationella skäl gör man i datorutrustning allt 
större kretskort. Detta kräver en ganska om
fattande och tidsödande okulärbesiktning. 
Denna skulle en ytmaskin kunna utföra be
tydligt snabbare och effektivare. 

För detta ändamål har man gjort program 
som kan upptäcka felaktigheter som överled
ningar mellan ledare, avbrott, för små isola
tionsavstånd, för smala ledare m m. Den 
maskin man tagit fram vid LiH är för detta 
ändamål allt för komplicerad och kommers
iellt skulle man kunna tillverka betydligt enk
lare ytmaskiner som enbart är avsedda för 
kretskortskontroll. I dag finns ju redan datori
serade provningsutrustningar för kontroll av 

t ex virkort på marknaden, så steget till en 
kommersiell tillgänglig ytmaskin för detta 
ändamål borde inte vara särskilt stort. Indu
strin har redan visat intresse för LiTH:s ny· 
skapande inom datorområdet. 

Ny hobbyverksamhet: 
Hembyggd dator 

Civ ing Göran Lundström höll ett föredrag 
om en hemmadator för teknologer, som tagits 
fram i ett samarbete mellan Datorföreningar
na i LiTH och Uppsala Universitet. Det hela 
har kunnat realiseras tack vare vissa insatser 
från närstående institutioner vid de nämnda 
läroanstalterna jämte ett ej obetydligt bidrag 
från STU. 

Datorn, som betecknas LYS 16, och som 
gått under arbetsnamnet "Minimaldator" har 
tagits fram med avsikt att ge såväl undervis
ningsväsendet som privatpersoner ett redskap 
för diverse datorapplikationer. 

För att nedbringa byggkostnaden till ett 
minimum har man gjort en systemkonfigura
tion som innehåller kassettbandspelare som 
minne och en vanlig TV -mottagare som bild
skärm. 

Centralenhetens byggkostnad har man 
pressat till ungefär 4 500 kr och denna del är 
den dyrbaraste i systemet. Här används en 
mikroprocessor från National Semiconductor 
(GPC/P). Ordlängden har för att förenkla 
programmeringen valts till 16 bitar. Hela 
enheten är moduluppbyggd och man kan för 
olika användningsändamål förse LYS 16 med 
lämpliga antal ROM, RAM eller PROM. 

Anpassningsenheten för TV-monitorn kos
tar ca l 000 kr att bygga och medger en text
kapacitet på bildskärmen av 22 rader med 64 
tecken/ rad. 

Anpassningsdelen till " minnet", dvs 
bandspelaren är den prisbilligaste delen i sys
temet med en komponentkostnad av ca 100 
kr. 

Med LYS 16 har man visat att en dator inte 
är ett orealistiskt byggobjekt för privatperso
ner. I radions barndom gjorde sändaramatö
rer banbrytande radiovetenska pliga insatser. 
Kommer man kanske att få vetenskapliga 
bidrag från den nya skaran av dataamatörer? 
Svaret på den frågan kanske ges vid någon 
kommande radiovetensk aplig konferens! • 
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Räkna med dosan! 

I detta RT -nummer presenterar vi en stor översikt 
över räknedosor på den svenska marknaden. Räk
nedosan är en omvittnat friskt och starkt komman
de nykomling i den växande hemelektronikfamiljen. 

Det är i år nio år sedan Texas Instruments bygg
de världens första räknedosa på ett chip. Av bilden 
framgår att den i dag är kraftigt museikvalificerad. 
Hawlett Paekard gav för några år sedan ut en pro
grammerbar bordsräknare, typ HP-9100. som på 
sin tid var en sensation. Den var något större än en 
ordinär skrivmaskin och programmerades . med 
tangenter på ett enkelt, maskinnära språk. I dag 
fmns i stort sett samma utrustning tillgänglig i 
HP-65 . Denna utveckling av räknekraft per volym
enhet är hart när obeskrivlig. Extrapoleringen av 
denna utveckling ter sig smått svindlande! 

* I ett perspektiv skymtar man en vidare använd
ning av räknedosan i system, liknande det som 
vann första pris i RT:s konstruktionstävling EKO 
74. Vinnaren hade där kopplat samman en räkne
dosa typ Sinclair Cambridge och en ordinär audio
kassettspelare och skapade på så sätt en synnerli
gen flexibelt programmerbar räknedosa till en blyg
sam kostnad. Vad man härnäst skulle vilja se, är 
skrivartillsatser och plotterutrustning även till räk
nedosor. Då har man kanske lämnat vad som bör 
kallas " räknedosor" och vandrat in i det ännu dif-

Bowmar-konkursen 
en rejäl skräll 
Att allt inte är gyllene och rosa inom kalkyla
torindustrin blev handgripligt påvisat i våras 
då Bowmar - tillverkare av flera familjer 
"hjärnor"/ räknedosor och en av branschens 
förstlingar på området, tillika en av de "fyra 
stora" i'den - begärde sig själv i likvidation. 
Den smällen skakade USA:s finansvärld, och 
många ville inte tro att denna marknadsjätte, 
stor också i Europa, helt enkelt stod inför 
bankrutt och ur stånd att fullgöra sina betal
ningar. 

Men så var det, och Bowmar anses ha loc
kats för långt ut i konkurrensens obörhörliga 
grepp. Det inträffade är en god illustration till 
att priserna i en hel del fall pressas nedåt till 
förlustgränsen, då tillverkningskostnaderna 
och distributionen ligger ett par steg efter 
själva teknologin. Man räknar med att utbu
det producerade räknedosor under 1974 nåd
de över 15 miljoner enheter i USA. Första 
halvåret 1975 har man redan fått uppleva hur 
räknedosor som 1972 låg i lOO-dollarsklas
sen och över denna summa i detaljhandeln nu 
gick för under 10 dollars - 9:95! 

Bowmar, som står giganten Rockwell nära, 
håller nu på att rekonstrueras under ny led
ning. Man hoppas också i samband med det
ta nå något slags uppgörelse m~d T~xas In
struments, vilken koncern Bowmar stämt in
för federal domstol för påstått brott mot 
USA:s anti-trustlagar. Bowmar har rest an
språk på Texas med 240 miljoner dollars, gäl
lande även gottgörelse for förment intrång på 
patenträtter. Texas har hela tiden varit Bow
mars huvudleverantör av kretsar till kalkyla
torerna. 

T v världens första räknare på ett 
ehip framställd av Texas Instru
ments 1966, i mitten Hicka, t h 
modern räknedosa från TI. 

fusa gränslandet mellan datorer, minidatorer, 
mikrodatorer och bearbetande utrustning i mätin
strument. Men även om dosan förlorar en del av 
just sin dos-karaktär, kan det ändå tänkas att den 
kommer att återfmnas i en del system som beräk
nande och visande enhet, tack vare sin prisbillighet 
och genom att den utgör en sluten enhet, som lätt 
låter sig hanteras både mekaniskt och systemmäs
sigt. 

* Bland alla mer eller mindre uniforma räkne
dosor med avlångt cigarettpaketsformat finns någ
ra som vågar bryta mofmönstret. Det mest avvi
kande vi har sett är nog Faber-Castells TR -3. som 
på ena sidan är räknesticka och på andra räknedo
sa! Denna hybrid säljs dock inte i Sverige, såvitt 
bekant. 

* Ordet räknedosa kan givetvis diskuteras. Det 
smakar tämligen egendomligt vid de första försö
ken, men man vänjer sig. Huruvida det kommer att 
slå igenom eller ej går f n inte att säkert uttala sig 
om. Dess hetaste konkurrent är väl kalky lator. vil
ken benämning, förutom att vara tämligen inar
betad, är direkt hämtad från den angloamerikanska 
terminologin. Det är naturligtvis berättigat att frå~ 

ga sig om vi bör skapa egna, snävt nationella be
nämningar på internationella företeelser. Från 
samma familj som räknedosan kommer orden räk
nesticka och snusdosa, vilka ju är allenarådande i 
det svenska spårket som benämning på dessa före
mål. En kalkylator på svenska är för övrigt enligt 
tillgängliga lexika en beräkningskarl, dvs en person 

* Som framgår av refererade siffror i översikten 
domineras marknaden helt av USA-bolag. De ja
panska firmorna har inte lyckats skapa sig någon 
ledande position. J apanernas tidigare styrka har ju 
varit den billiga arbetskraften. Räknedosorna är nu 
inte någon arbetsintensiv produkt, och detta har 
mera gynnat ett höglöneland som USA. Dessutom 
är det viktigt att med de pressade priser som råder i 
dag ha full kontroll över alla tillverkningsskeden i 
processen, från kiselframställningen till samman
sättningen. Detta gynnar också USA:s räknarindu
stri. Bruce Blakkan. president i Litronix, säger i 
Home Furnishing Daily för januari 1975 att priser
na på räknedosor under 1974 har varit vad mark
naden har tillåtit, men att medelpriserna under 
1975 för en räknedosa kommer att sjunka från $45 
till $30. Han tillägger, att man eventuellt kommer 
att få se räknare for de fyra räknesätten för mellan 
$6 och $7 under året. Under 1974 steg forsäljning
en av räknedosor i USA totalt med 80 %, medan 
priserna sjönk med 40 %. 

* Räknedosans plats inom skolan har diskuterats 
på olika håll. Skolöverstyrelsen har sagt nej till att 
för läsåret 1975 -76 använda räknedosor vid 
skrivningar, men SÖ kommer säkert att så små
ningom revidera sin ståndpunkt och medge räknan
de på dosa, likaväl som man nu tillåter räknesticka. 
Farhågorna att en räknedosa skulle förstöra elever
nas möjligheter att räkna i huvudet och därigenom 
ge dem en sämre matematisk insikt synes överdriv
na. Snarare är det så, att en räknedosa kan undan
röja den olust många känner inför långa trassliga 
uträkningar och i stället ge en möjlighet att upptäc
ka matematiken bakom räkningarna! Det kanske t--------------------.. till och med kan vara så, att ett flitigt räknande på 
dosan kan ge ett bättre siffersinne än ett ändlöst 

och icke en maskin som kalkylerar. 

Bild utan ord av Cork i Elektronik-Zeitung 
apropå räknedosor och datorer, maskinspråk 
och människor ... 

räknetragglande sida upp och ner med papper och 
penna. 

* En intressant effekt av användningen av räkne
dosa, speciellt inom teknisk verksamhet, är att man 
utför en mängd beräkningar som man annars inte 
skulle gjort, eller som man bara skulle gjort som 
överslagsberäkningar. Detta ger en mera beräk
ningsinriktad verksamhet med fler och noggranna
re beräkningar där man tidigare mera arbetat enligt 
"cut and try"-principen. Det måste i längden inne
bära en fruktbar höjning av nivån och effektiviteten 
för mången verksamhet. 

* Att som slutord konstatera att räknedosan har 
kommit för att stanna, är väl mer än en truism; det 
är förmodligen också osant, därför att vad vi i dag 
menar med räknedosa om 10 år kommer att vara 
ett alldeles förbiutvecklat begrepp. 

BH 

RADIO & TELEVI SION - NR 6/7 - 1975 



• 

~ 
~ 
H 

LÄST 

~ ", 

, , 

" 11111111 

UUI. '1111 "12 

I 

~ '51 

IIIITIDDIII 

, , 

" 11111111 

IIIur '"11 ., la 

BABANI, BB: 79 Electronic Novelty 
Circuits och First Book of Practical 
Electronic Projects. Babani Press, 
London 1975; sv distrib Radex AB, 
Helsingborg, pris i orig 75 p - ISBN 
085934 O 2iX resp O 85934 022 8. 

l den serie om 50-talet förtecknade 
radio- och elektronikskrifter som det 
här flitigt verksamma London-förla
get f n har aktuell (verksamheten erin
rar inte så lite om tyska Franzis i 
Miinchen) har vi fått oss tillsända 
numren 22 och 23 med ovan förteck
nade titlar. Båda är av typ småskrifter 
om ca 95 sidor och tryckta på enkelt 
träpapper med texten tydligen compo
sersatt från en 18M-skrivmaskin. Det 
lilla formatet och det enkla utförandet 
gör texten svåruppfattbar, och sam
verkan med schemana är inte alltid 
den bästa. Men priserna är ju låga. 
- En utmärkt detalj i kretstipsboken 
är inledningen, tillkommen i avsikt att 
underlätta både europeiska och ame
rikanska läsares användning av bo
ken: Man får en komplett ekvivalent
lista för alla förekommande halvleda
re med originalbeteckning såväl som 
klassning enligt Pro Elecrron resp 
Tandy-A rcher. 

Några originellare projekt bjuds 
inte, och fördelningen är den vanliga 
med Hi fi-kretsar (hur man åtgärdar 
brum är där en nyttig sak), enklare 
lab-instrument, nätdelar, tjuvlarm, 
okomplicerade komm-anläggningar 
och en del bilelektronik. Där finns 
sålunda både intervallkoppling för 
vindrutetorkare med pulskontroll och 
- i ett annat sammanhang - en 
blinkljusanordning för släp
vagn/husvagn. Här är kanske ett var
ningens ord på sin plats: Kolla 
kretsarnas förbehåll för minus- resp 
plusjordningssystem och undersök i 
varje enskilt fall lagligheten i vårt 
land, där en räcka anordningar som 
röda dimljus, positionsljus och var
ningslyktor inte är tillåtna av överhe
ten. Det gäller eventuellt också om de 
parkeringsljuskretsar förf behandlar i 
nr 22. 

Tjuvlarmen, digitaluren, radiomot
tagarna och ftlterkretsarna etc bygger 
på förf egna försök, och även om allt 
inte är så nytt finns det åtskilligt man 
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kan ha nytta och behållning av att till
lämpa. Ett ambitiöst bygge är t ex dis
torsions metern, som upptar åtskilliga 
tättsatta sidor och många fig, - I en 
del fall finns redaktionens kommenta
rer till projekten, och dessa ger ibland 
värdefulla tips om lite extra tillämp
ningar, modifieringar etc. 

Böcker som Babanis innehåller inte 
alltid genomgående lödiga och efter
sökta saker, men förtjänsten, förestäl
ler jag mig, är inte så lite att så myc
ket har samlats på ell ställe och att de 
använda komponenterna ställer sig 
prisbilliga och överkomliga för vilken 
amatör som helst. DärfOr har sådana 
här tips - och kretsteknikböcker all
tid en marknad, och inte minst ung
dom bör ha god behållning av dem. 

VS 
• 

Andra upplagan har kommit av 
Norstedts Elektronikhandbok, sam
manställd av John Schröder (Sthlm 
1975, ISBN 91 -i -75504i.(j). 96 sidor 
matematik, måttsystem, krets teori, 
grundformier, halvledare etc. 

"Hi Fi-handbok" 
från Septon AB 
Det verkar bli allt vanligare att ljud
materielfirmorna kompletterar sina 
rena katalogutgåvor med SP-material 
i form av småskrifter, ofta i påkostat 
utförande, där man populärt förklarar 
hörselfunktionen, akustikbegrepp och 
en rad termer jämte fOrsälj 
ningsprogrammet. 

Exempel på sådana skrifter, vilka 
också ibland tagits upp i RT-spalter
na, är en liten handbok från Dux på 
1960-talet, en i storformat hållen 
handledning från Sinus, produktor
ienterin!\. och vokabulär från bl a Fer
guson, Agrens radio i Göteborg och 
Philips, 4-kanaltekniska broschyrer 
från Rydins och "ljudhandböckerna" 
från Sonab, från FNS/Weist (Akai 
och Marantz) m fl. Alla går mer eller 
mindre tillbaka på de utgåvor vilka 
firmor som Scott, Fisher, Harman
Kardon, J B Lansing osv gick ut med 
redan på 1950-talet i USA (och som 
är svåra att överträffa). 

Senast nu har Septon i Göteborg 
givit ut en " handbok". som dock ute
slutande är att se som ett snarllkt ut
format komplement till SHFI-hand
boken, där firman inte är med. Här 
upptages jämsides med de gamla 
agenturerna H-K, Celestion, Stax och 
Empire samt EPI m fl nya J B 
Lansing med några kompletterande 
mätningar från SP, Som framgår av 
förordet har man ännu varken kunnat 
redovisa det kompletta JBL-program
met eller de "kits", materialsatser, 
som finns för högtalarna. 

Boken fås gratis från Septon och 
den avser programmet 1974 - 1975. 

Piccata och fuga i H-moll denna 
vecka, mums. 
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TRANSFU KPRESENTERAR 
SERVOBYGGSATSERNA FB1, FB2, FB3 

Lättbyggda IC-servon (3-trådiga) i kompletta byggsatser 
utan anslutningskontakt. Passar de flesta RC-anlägg
ningar på marknaden. 

F B 1. M iniservot 
lyfter 1,35 kg l ) 

och väger 35 g. 
Format 39 x 20 x 40 mm2

). 

PRIS 97:-

FB2 

FB2. Standardservot (levereras endast roterande) 
lyfter .1,5 kg l ) och väger 50 g. Format 47 x 23 x 39 mm2) 

PRIS 97:-
FB3. Atletservot lyfter 2,7 kg l ) och väger 45 g. For
mat 49 x 23 x40 mm 2). PRIS 97:-
l) Dragkraften mätt 10 mm från vridningscentrum. 
2) Längd x bredd x höjd (fästöron och arm ej inräknat). 

GLÖDSTIFTSDRIVARE 
(GLOW DRIVER) 

PRIS Komplett byggsats 
Färdigbyggd 

Pulsar strömmen genom 
glödstiftet och värmer 
stiftet till inställd tem
peratur. 

• Eliminerar begreppet 
"sur motor"·. 

• Bränner inte av stiftet 
när motorn tänder. 

• Förstörs inte vid kort
slutning eller felaktig 
anslutning till acku
mulatorn. 

• Litet format 
72 x 57 x 43 mm. 

Introduktionspris t o m juli, färdigbyggd 

95:-
171 :-
136:-

CAMPINGLADDARE till sommarens meetings. 

Laddar Re-anläggningens sändar- och mottagaracku
mulator samtidigt från bilens 12 V-batteri. Laddnings
strömmen justerbar mellan 20 och 50 mA. Felanslut
ningssäker. Funktionsövervakning med lampa. Format 
72 x 57 x 28 mm. 

Vi är även distributörer av Graupners modellbyggsatser 
och tillbehör. Beställ vår katalog. Vi exporterar även till 
våra grannländer. Moms avräknas vid export. 

TRANSFUNK 
Hällstugevägen 25 . 64100 KATRINEHOLM 

Tel. 0150/18866 

InformatlonstJanst 5 



Nyhe I • 
inclair Oxford 300 

Prova med 14 dagars fullständig returrätt ! 

Oxfordserien 

Nu är det dags för en ny serie Sinclairräknare. 
Sinclairs CamQridgeserie fick öppna famnen 
från början i Sverige. Idag finns den hos 
hundratals varuhus och många andra återför
säljare. Det är den ensam om i det här landet. 

Den nya Oxfordserien som nu presenterås har 
lika goda möjligheter att bli en säljsucce. 
Serien omfattar modellerna 100, 200 och 
300. Storlek och utförande är lika, endast 
räknefunktionerna och tangentfärgerna skiljer 
dem åt. 

Oxford 100 är en basmodell med de fyra 
enkla räknesätten och konstantminne. 

Pris 139:-

Oxford 200 har dessutom procenttangent 
och fullständigt ackumuleringsminne. 

Pris 199:-

Alla Oxforämodeller har ett stort lutande 
sifferfönster, stora tangenter med klick
funktion och uttag för batterieliminator. 
Storlek: 154 x 73 x 32 mm. Vikt ca 170 gram 
med batteri. 
Batterilivslängd : ca 10 timmar på ett litet 
billigt 9 volts standardbatteri. 

Oxford 300 är den mest avancerade räkna
ren i serien . Den har alla funktionerna i 
rubriken . 
Man skall särskilt lägga märke till finessen 

8 siffror 
+-x+ 
Fxl x 

2 
x 

1'C eX Inx 
algebraisk logik 
sin eos tan 
aresin, areeos, aretan 
grader oeh radianer 
Minne: M+, M-, MR, MC, M ex 
automatisk konstant 
både exponentredovisning 
och flytande decimalkomma. 
batteriel i m inatoruttag 
1 års garanti 

370:-
inkl. moms 

med både flytande decimalkomma och expo
nentredovisning. 
Om ett svar är för stort eller för litet för att 
redovisas med åtta siffror, övergår räknaren 
automatiskt till exponentredovisning. 
Vid exponentredovisningen används en fem
siffrig mantissa och en tvåsiffrig exponent, 
men åtta siffrors noggrannhet finns alltid kvar 
och kan tagas fram när som helst. 
Trigonometriska funktioner fås med fem siff
rors noggrannhet. 
Oxford 300 erbjuder mycket avancerade räk
nemöjligheter till ett mycket lågt pris. 

Tag hem en pi prov med 14 dagars retur
rätt - det är du värd. 

-------------'-------
Generalagent: 

BECHmAn 
BECHmAIllnnOVABOn AB 
Tfn vx 08 -44 00 50. Telex 103 18 
Wollmar Yxkullsgatan 15 A 
Box 17116. 10462 Stockholm 17 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
J 

Javisst! Jag beställer med 14 dagars fullständig 
returrätt, mot postförskott: 

. . .. . .. st Oxford typ ....... å Kr ...... . 

. . ... .. st batterieliminator å Kr 39:-

Namn. 

Adress 
AT 6-7 

Postnr Postadress 
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Slösande Coltrane 
på ny kvartett-LP 

COLTRANE. The John Coltrane 
Quartette. Impulse/ ABC-Para
mount/ EMI IMP 88095 Stereo. 
John Coltrane Quartet 
John Coltrane: Sopran- och tenorsax. 
M'Coy Tyner: Piano. 
Jimmy Garryson: Bas. 
Elvin Jones: Trummor. 

J ag har lyssnat på den här plattan 
flera gånger, och som alltid när det 
gäller CoItrane så har den givit mer 
och mer för varje gång. Inspelnings
mässigt är den också intressant: Man 
har valt att lägga piano och bas i mitt
kanalen, flankerade av Coltrane och 
Elvin Jones. Jag tycker för min del att 
balansen blir något lidande när de 
båda grundmelodiinstrumenten får 
samsas.på samma kanal. 

Rudy van Gelder är för mig en 
pionjär, särskilt i kvartett-kvintett
sammanhang under 60-talet och som 
legendarisk kraft bakom 1950-talets 
fina jazzetikett Prestige. Han var en 
av pionjärerna för den då nya Neu
mann U 47-mikens användning i 
USA i detta märkes då state of the 
art-studio, och det var han som ploc
·kade fram kompet piano, bas, trum
mor ur fullständig anonymitet och 
förmedlade en ny, verklighetsnärmare 
ljudbild. Tänk bara på alla skivor med 
Miles Davis, Canonball Adderly, osv! 
Många av dessa herrars framgångar 
får nog tillskrivas just Rudy van Gel
ders jobb med kranar och rattar. På 
den här skivan tycker jag dock att 
antingen pianot eller basen kunde gått 
fram lite bättre. Lite' grinig får man 
väl vara? 

Coltrane spelar som vanligt med en 
otrolig auktoritet; det är som om han 
säger: OK, spela ni grabbar, jag håller 
i! Ändå är han lyhörd för allt som 
händer omkring sig och håller som en 
dirigent ihop det hela rytmiskt och 
melodiskt. 

Coltrane är välgörande ärlig i sin 
musik, och det är skönt i dessa tider 
av effektsökeri och originalitetsjäkt. 
Och han har massor att bjuda på. (En 
sak irriterar mig: J ag blir lika förban
nad varje gång jag stöter på: en skiva 

där inte inspelningsdatum är angivet!) 
El vin Jones är precis på samma sätt 

en överdådig trumslagare, magnifik. 
Säker som en klippa. Fler ord? Jo, 
han är upptagen på ett strålande sätt 
på den här skivan. En hel kanal för 
trummor med mycket stänk i. 

Jimmy Garryson, basisten, är för 
mig en riktig "nature boy" i uttryc
kets positiva bemärkelse. Han är 
spännande. Inte de formfulländade 
basgångarnas man. På 'gott och ont 
kan man säga. Mest på gott. Han 
prövar alla möjliga vägar och bildar 
en pol till Elvins balanserade trum
mor. 

Melodierna är väl valda med varie
rande taktarter 3/4-. 4/4- och 6/8-
delstakt och en ballad, Soul Eyes, 
framförd av Collrane på ett sätt som 
ingen annan kan . 

Bod Thiele, producent: "After re
peated listening to this album I felt 
that any comments would be unne
cessar. After all John Coltrane and 
his men have something to say mu
sically, and the true jazz lovers will 
understand the music without de
tailed explanations. " 

Visst, visst. Del är det bästa jag 
hört på länge. Plattan är pressad i 
Japan av Toshiba-EMI och det är 
gediget arbete som alltid på det hållet. 
Håll utkik efter J apan-pressade och 
-matriserade skivor! De finns i urval 
numera i bl a Stockholm där CBS-So
nys samarbete kan avnjutas, t ex. 

Bas 

Harman Kardon så har man, 
som dom säger i Kållered med 
omnfdd. 

HÄNT 

Video-konferensen 75 
med Ebav/Nordvideo 
3 - 4 juni i Stockholm 
"De vaga visionernas tid är nu förbi 
inom videovärlden - verkligheten 
har anlänt", heter det i inbjudan till 
Ebavs årliga video-begivenhet, som 
hålls i Folkets hus dagarna 3 -4 juni i 
år. Video och nya media 75 är ar
betsnamnet, och denna praktiknära 
sammankomst upptar enligt program
met nära 30-talet seminarier, föredrag 
och presentationer från en rad enskil
da, storföretag och organisationer. 

Ett bildskivsymposium ingår, och 
till detta anländer TeD:s försäljnings
direktör Rolf Schiering. Presidenten i 
International Industrial Television 
ASS. Robert McEmber medverkar i 
samband med att en förening för 
svenska videoproducenter bildas och 
antar ett handlingsprogram - eller 
åtminstone ett idebetonat sådant. 

Konferensen genomförs med bety
dande information om vad som sker i 
utlandet, parallellt med att svenska 
intressenter visar sina användningar 
av video på en rad mycket artskilda 
sektorer - handel, utbildning, försälj-
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ning, vård, produktion, etc. 
Kabel-TV - livligt omstridd sak i 

detta land från kulturprofethåll - och 
video i undervisning samt videons 
samverkan med det tryckta ordet är 
några punkter ur det rikliga konfe
rensprogrammet, som kostar 250 kr 
plus 200 kr per seminarieanmälan. 
Upplysningar ges över 08/243125 
t ex. 

Musiken, rummet 
och akustiken 
Kan man b I i en Caruso? Varför är 
inte alla fioler lika bra som en Stradi
varius? Vad är det som gör att det 
svänger så skönt om en del musik? 
Vilka akustiska kriterier används vid 
planering av musikrum och hörsalar? 
Kan rum byggas efter givna akus
tikkriterier? 

De här akustikanknutna frågorna 
var plattformarna på vilka. nyligen 
akustiker, transmissionsforskare och 
musiker samt "allmänt intresserade" 
möttes i regi av Musikaliska akade
mien, centrum för humanteknologi vid 
KTH och samma tekniska högskolas 
Centrum för talkommunikations
forskning och musikakustik. Ett par 
hundra deltagare hade mött upp på 
KTH. Bland dessa befann sig högta
larkonstruktörer, musikkritiker, 
sångpedagoger, dirigenter, körledare, 
kyrkomusiker och många studerande. 
Seminariet gav en bred överblick av 
vad den sedan tiotalet år aktiva, 
musikakustiska forskningen i vårt 
land sysslar med, och nuläge samt 
gränsområdet mellan musikakustik, 
rumsakustik och ljudåtergivningstek
nik belystes aven rad föredragshålla
re. Två mycket prominenta gäster 
hade inbjudits: Max Mathews, BeD 
Laboratories i USA, jämte Vilhelm L 
Jordan, Danmark. Mathews talade 
om den musikakustiska forskningens 
roll i dagens musikkultur, om percep
tion, timbre och ljudsyntes med en 
rad både intressanta och dråpliga 
exempel - bl a syntetiserades (med 
frekvensmodulering och diverse 
grepp) en violinton så, att klangen 
försköts till el bas, trumpet och t o m 
en mänsklig stämma. Roande till app
lådjubel var hans "syntetiska duett för 
sopran och dator", en rätt fantastisk 
musikalisk produkt, i någon mån in
spirerad av salig Verdi. Hans föreläs
ning om resonanser och förskjutning
ar av dessa gav en belysning av vio
liners klangkaraktär, från metalliskt 
skarpt över nasalt till mjukt och bril
jant ljud. 

Alf Gabrielsson, docent i Uppsala, 
uppehöll sig kring den 1958 av Inge
mar Bengtsson inledda forskningen 
på området rytm och meter, takt och 
betoning. Här analyserades spek
trografiskt t ex rytmen i wienervals, 
under den vetenskapliga benämningen 
durationsrelationer, och man fick fullt 
klart för sig bakgrunden till att bara 
wienare själva kan få den där rytmis
ka valsstunsen genom sin taktdisposi
tion. Gabrielsson talade också om 

akustiska stimuli relativt fysiska nivå
er och de förlopp som leder fram till 
psykofysiska samband - mera kon
kret kan en sådan begreppsapparat 
tillämpas på t ex frågan varför under
tecknad gillar Philips MFB-högtalare, 
trots deras brister ... Högtalarforsk
ning och verbalisering av klangkvali
teter är nämligen ett rikt fält för såda
na vetenskapliga kategoriseringar. 

Intressanta inblickar i forskningen 
gav också horn- och orgelspecialister
na Johan Sundberg och Erik Jans
son, Musikakustiska forsknings
gruppen vid KTH. Nu gällde deras 
framträdande mest violinens resp 
sångröstens akustik och musikljudens 
upplevelseaspekter samt en del kon
kreta resultat, framtagna med bl a 
optiska analyser som visar sväng
ningsförlopp mindre än en tusendels 
mm. Givande för många bör ha varit 
de allmänna informationerna om re
sonanskurvor, deltonsfördelning och 
s k kritiska band ; saker R T tidigare 
berört. 

Vilhelm Jordan är en av världens 
ledande akustiker, och den svenska 
eliten, företrädd av bl a Ove Brandt 
och Stellan Dahlstedt, lyssnade här 
till hans expose över rumsakustikens 
begreppsapparat och dess ve
tenskapligt-fysikaliska grunder. En 
rad exempel på konserthallar, operor 
och kyrkorum framställdes och 
kommenterades. Jordan fick natur
ligtvis frågor om sin senaste 
världsberömda skapelse, operan i 
Sydney, som det gällde att akustiskt 
anpassa till arkitektens havsvisioner 
- modellarbeten betydde här myc
ket, fick man bekräftat. 

Ulf Rosenberg, Statens prov
ningsanstalt, visade exempel på klang 
från olika mikrofon- och orkester
grupperingar i Stockholms konsert
hus, och Håkan Sjögren - semina
riets ledande tillskyndare - talade 
om tekniska begränsningar i ljudöver
föringsmedier, där åhörarna fick ta
lande demonstrationer av vilka dis
torsionsnivåer vi reeDt dras med, lik
som vad som egentligen menas med 
"tonalt meningsfullt" omfång: Detta 
demonstrerades eftertryckligt med 
den nya SHFI-skivans olika band. 

I den efterfölj ande diskussionen 
framträdde bl a professor Eric Eric
son och vittnade om den rena nöd det 
oftast innebär att ge framträdanden i 
vårt av undermåliga lokaler uppfyllda 
land. Han fick medhåll aven rad kyr
komusiker, tonsättare och dirigenter, 
och det ropades på både en "akustisk 
nämnd", på utbildning av arkitekter
na, på något slags "lag och ordning" 
(läs: normer) för byggnaders inre och, 
inte minst, på en svensk tonrnästarka
der. Tekniker är musikerna ofta rädda 
för, de talar inte samma språk, akusti
kerna håller heller inte måttet men 
kanske en musikaliskt utbildad tekni
ker vore något ... de närvarande 
akustikerna bet ifrån sig med att sak
kunskap visst finns, det är bara att 
anlita den! 

Det blev omsider sagt mycket om 



olika musikvärldar, om hela konsert
institutionen i dag och om vår tids 
ljudaIstring och, inte minst, om kom
munalmän och uppdragsgivare som 
begär det omöjliga av ett bygge. Man 
efterlyste också något slags handling 
av Bostadsstyrelsen, som sedan länge 
har i uppdrag att granska just akus
tikfrågor, och även om massor blev 
pratat och inget konkret hand
lingsprogram antogs, skildes semina
riedeltagarna i belåtenhet med att 
man i alla fall hade börjat komma till 
tals med varandra i en viktig fråga. 

Högtalarsymposium 
hos AES i Danmark 

US 

- Är syftet med en kvalitetshögtala
re att skapa en i alla avseenden ori
ginaitrogen återgivning, eller kan må
let sägas vara att kreera en illusion, en 
upplevelse, som kan mäta sig med 
konserthallskänslan men som ej nöd
vändigtvis baseras på en originaltro
gen återgivning av ljudfältet på en bra 
plats i salongen? 

Det var en av de frågestäl lningar 
som Audio Engineering Societys 
danska sektion inbjudit till sympo
sium kring den 3 maj hos Danmarks 
Radio och vid vilket bl a Stig Carls
son från Sonab, Sverige, närvar. Man 
dryftade de "klassiska" frågorna, om 
DIN är brukbar eller ett hinder, om 
konstruktionskriterier, psykoakustik 
och subjektiva lyssningsprov; eviga 
följeslagare alltså. Experter från de 
många danska högtalarfabrikerna 
närvar liksom K Rasmussen från 
DTH:s akustiklab och Helge Hen
riksen från danska radion. Ordföran
de var eldsjälen och akustikforskaren 
Henrik StqfJeldt, Ingeni0rakademien, 
som också forskat ingående i högtala
re och ljudupplevelser tidigare. 

NYTT 
Skivmusikklubb 
ny Bonnier-giv 
Bonnier Fritid är ett nytt dotterbolag 
inom Bonnierföretagen, som ska be
stå dels av en skiv/ musikklubb, dels 
aven Hem- och hobby-enhet som 
man övertar från ÅhIen & Åkerlund 
AB, där den tidigare benämndes 
Handarbetscentralen. 

Musikklubbens partners är dels 
Albert Bonniers fOrlags AB, dels 
CBS-Cupol, Metronome, Polar Music 
och Sonet, alla välkända inspelnings
och distributionsfåretag med många 
agenturer. Till hösten inleds verksam
heten då man erbjuder ett sortiment 
skivor och kassetter för ljud. 

Civilingenjör Gunnar Bergvall, 
med ett förflutet hos Esselte och det 
förlagsägda Ebav, ett videoutveck-

lingsföretag, blir chef för Bonnier Fri
tid. Samtidigt blir han VD för skiv
klubben, tillika kvarstår han som di
rektionssekreterare inom fårlagsenhe
ten. Administrativ chef för skivklub
ben är nuvarande produktchefen vid 
Bonniers Bokklubb, Lasse Sandberg. 

Tempo Ton nykomling 
i grammofonbranschen 
Åblen-kedjan avser att öppna en serie 
nya varuhus eller branschspecialisera
de enheter med i första hand skivor, 
kassetter och musikalier av olika slag, 
och det hela är att se som ett experi
ment. De första tilltänkta platserna 
blir Kalmar och Lidköping. Tempo 
Ton blir namnet. 

Med skivor är mycket elände 
förknippat, svinn, stölder och lager
hållningsproblem jämte en ska vi säga 
viss konfrontation ibland med kund
kretsen, men onekligen är det en om
sättningsbar vara som bara ökar i in
tresse. Man räknar nu med en total 
årlig svensk omsättning mot 500 mil
joner kr, och den procentuella, årliga 
stegringen torde nästan ingen annan 
varugrupp nå upp till. Som känt fifflas 
det tyvärr i utkanterna av den här 
branschen, som KO intresserat sig 
för, och mycket återstår också att 
göra inom den reguljära distributio
nens ram. 

Kan man få ett rimligt sortiment 
musik på skiva också ute i landsorten 
genom initiativ som Åhlens är detta 
välkommet - mindre värdefullt blir 
det dock om man bara har ambitio
nen att tillhandahålla poplistornas 
urval och enklare massvara. Pejling 
hoppas att ett allsidigt sammansatt 
sortiment ska bli fårverkligat, och att 
en av de äldsta och mest kännbara 
luckorna i det s k kulturutbudet i 
någon mån ska börja täppas till -
eller är det att ha på tok för stora för
hoppningar? 

Bärbar fårg-TV-kamera 
till SR 
SR hyr under två månader en mycket 
utvecklad japansk bärbar färg-TV
kamera, en Asaca ACC 3000 för 
färgprov. Den kommer att visas på 
utställningen Månntro 75 under juni 
månad. 

Kameran är klart bättre än de 
Plumbiconrörbestyckade motsvarig
heterna, skriver projektgruppen i 
Tekniken iriformerar, ett internt SR
blad. Tre 2/ 3" vid ikoner av CdSe-typ 
utgör bestyckningen, av Tosbibas 
fabrikat. "Rörets prestanda är bättre 
- känslighet, upplösning och ef
tersläpning är bättre än hos Plumbi
conen", heter det om röret som kallas 
Chalnicon. 

Kameravikt: 5,3 kg. Automatisk 

viktbalansering och C-gänga för opti
ken är uppskattade drag hos Asacan. 

I RT:s aprilnummer råkade några 
tabelluppgifter till en av högtalarhorn
artiklarna på sid 28 falla bort. Här är 
de : 

Drivelement: 
Bas: P 38/ A Isopbon (Ljudteknik) 
Mellanregister och diskant: 
PDloo+PDIOl Pioneer, 
500-16000 Hz, 60 W; 
K-400+T-35 Klipsch o Electro-Voi
ce, . 
400-20000 Hz, 70 W resp 20 W. 

INSÄNT 
RT:s RIAA-steg 
verkningslöst? 
Artikeln i RT nr 4 om R IAA-trinnet 
giver mig anledning til at sp0rge re
daktionen, om der ikke på et 
tidspunkt kunne komme en artikkel 
(evt en serie) om de mere generelle 
aspekter ved design af en kompIet 
forstrerker. 

Det ville vrere godt at få en erfaren 
konstrukt0r til at behandle hele pro
blematikken omkring st0j/overstyr
ningsmarginal/gain for en kompiet 
forstrerkerkrede. I mine 0jne nytter 
det jo ikke meget at give f eks 
forstrerkeren en overstyringsmarginal 
på 40 - 50 dB, når man normalt all i
gevel ikke kan bibeholde denne mar
ginal gennem forstrerkerens f0lgende 
led og da slet ikke i udgangstrinnet. 
Det virker og så noget barokt at man 
slutte, nrevnte artikkel med at konsta
tere at forstrerkningen er ca 20 dB for 
lav og derfor foreslår, at man kobler 
et ekstra trin efter; forskellen til et 
traditionelt trin med 40 dB 
forstrerkning kan jeg i hvert fald ikke 
se. 

Formlen for det totale st0jtal er jo 
bekendt, men man må vel hu ske, at 
det er den f0rste transistor med 
forstrerkning, der er afg0rende, og 
eventuelle krumspring med et trins 
forstrerkning ikke hjrelper noget. 

Venlig hilsen 
Niels Oesten 

Brostykkevej 193, 
DK-2650 Hvidovre 

Danmark 

Från konstruktören Per Elving har 
roljande replik ingått: 
Några allmängiltiga regler för kon
struktion av slutsteg/fårförstärkare 
fmns egentligen inte, utan en förstär
karkedja måste, om den ska optime
ras med avseende på brus, störav
stånd, förstärkning och avgiven ef
fekt, baseras på dels lasten, dvs högta
larens verkningsgrad och rumsakusti
ken samt önskad maxirnalljudintensi-

let, samt dels programkällans dyna-
mik och nivå. 

En koppling med väl fördelad för
stärkning och förstärkningsreglering 
ger en väsentligt högre överstyrnings
marginal än en där förstärkningen är 
koncentrerad till början och slutet av 
kedjan (standard i dag i de flesta för
stärkare). Med överstyrningsmarginal 
i en total kedja ska då förstås den 
nivå vid ingången av kedjan som ger 
klippning i sista steget (slutsteget) rel 
klippning efter första steget; dvs det 
steg som ska klippa först ligger sist i 
en kedja om N steg. 

Vad beträffar RIAA -steget, har 
man två möjligheter att bibehålla en 
hög överstyrningsmarginal ; antingen 
genom att hålla en låg total förstärk
ning eller att öka upp matningsspän
ningarna, varav det första har valts. 

Herr Oesten kan inte helt ha för
stått sambandet för totala störnivån i 
rel till förstärkningen, om fördelen 
med ett extra förstärkarsteg (20 dB) 
avses. 

Om den totala (40 dB) förstärk
ningen fördelas på två steg med sam
ma brussifTra, blir det totala bruset 
lägre än om man hade använt ett steg 
med den totala förstärkningen (40 
dB). 

HÄNT 
Ingen K O-åtgärd 
i muller-målet 
Epilogen till anmälningarna mot 
Svenska High F idelity Institutet för 
mygel beträffande skivspelardata blev 
att KO avskrev ärendet efter före
dragning. 

"SHFI har uppgivit att det f n på
går en diskussion om mätmetoder av 
rumblevärden och att man i avvaktan 
på resultatet av denna diskussion be
slutat att specifika rumblevärden inte 
alls ska redovisas i den kommande 
Stereo Hi Fi Handboken. Kraven för 
hi fl-apparater (minst -55 dB) kommer 
att vara den enda gränsen. Med hän- . 
visning härtill avskrivs ärendet", utta
larKO. 

Anmälarna, hrr Sandels och LiejJ, 
hade då avlåtit ännu en skrivelse till 
ämbetet och den 14 april uttalat att de 
inte ansåg SHFI:s för RT-Iäsarna 
kända svar som något besked i sak, 
dvs den ursprungliga anmälan mot 
boken. I brevet kritiseras SHFI på 
nytt för dubbelmoral - enligt kriti
kerna handlar institutet icke med kon
sumenternas bästa för ögonen - och 
man påtalar ånyo att en SP-under
sökning undanhållits allmänheten 
sedan den gjorts och att de enskilda 
leverantörerna i stället fick "ersätta" 
SP-värdena med egna för skivspelar
na. 

Anmälarna hänvisar också till ett 
brev där SP fritar sig från beskyll
ningar att ha "brustit vid mätningar
na". 
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Brevskrivarna misstänker även 
SHFI för att föra ett uppehållande 
fdrsvar: "Då SHFI tagit utomordent
ligt lång tid på sig att svara på vår 
anmälan, tycks det oss som man inte 
önskar diskutera frågan innan en ny 
upplaga av handboken utkommit." 

Inte vilseledande men väl urvatt
nad, menar kritikerna till slut om den 
nya upplagan av boken, som ju inte 
kommer att ta upp några mullerdata 
alls. Därfdr bör det inträffade föranle
da KO att ta upp diskussioner om 
dataredovisning med branscilvf
ganisationen, precis som skett på 
grammofonskivans område, menar 
Sandels och Lieff. 

Kanske man som sen s moral till 
hela den här affären kan ta till en tra
vestering på ett gammalt talesätt: Hi 
Ii-data är en alldeles för allvarlig affär 
fdr att lämnas till leverantörerna .. . 

Man får även ha i minnet att Kon
sumentverket hungrigt ruvar i bak
grunden, och att frivillighet alltid är 
bättre än tvång och regleringar. 

Elektronikens 
underbara värld 
Länge har vi anat att det i det tysta 
pågår en brain drain, ett utflöde av 
män och ideer och varfdr inte också 
kvinnor med sådana i vår hektiska 
bransch, där ju inte ens kosmos för 
blir obearbetat område. En sanning
ens minut kring elektronikens möjlig
heter upplevde vi nyligen och det i 
Hongkong, av alla platser : 

I det värmeflimrande och öronbe
dövande myllret längs den kilometer
långa huvudgatan i Kowlooon, Nat
han Road, fastnade vår pejlande blick 
på en stor, gullysande skylt bland 
gatans tusentals brokiga, av kinestec
ken uppfyllda: 

SWEDISH ELECTRONIC 
BEAM MASSAGE CENTER 

N är vi så sedan lite längre bort stod 
inför etablissemanget med 

SCANDINAVIAN ELECTRO 
SAUNA AND ESCORT GIRL SER
VICE 
insåg vi att det snart är dags att börja 
skriva på det mäktiga epos som skild
rar en ny industriell generations 
etablering i österled, elektronikens 
Leendets land, kanske en elektrofo
nisk opera som pendang till Nybyg
garna? 

Bussen skramlade längs de av grön
ska kantade huvudlederna ut mot Kai 
Tak-flygfältet. Fruktberg och basar
vimmel stack i ögonen i soldiset. Då, 
där - ett skyltfönster, en välkänd 
stack av trävita pinnar, spånplattor 
och plåtbitar och en rund stor skylt: 

IKEA 
Under tankfull tystnad utskeppade 

vi oss till siamesernas fjärran land. 

Handlingsprogram 
för Sonab-krisen 

Man är nu som bäst i färd med att 
hos Sonab förverkliga det rädd
ningsprogram som meddelades perso
nalen den 26 april i år. Företaget 
hoppas man kunna rekonstruera "un
der en fas av lugn och stabiliserande 
utveckling". 

Tyvärr måste personalen vid fa
briken i Lövånger permitteras under 
tre veckor i sommar, och senare mås
te legotillverkningar tas upp i ökad 
omfattning. Produktsortimentet kon
centreras, och inte minst lagerkostna
derna måste ner. Nya rutiner ska gäl
la på flera områden. 

Koncentration aven betydande del 
av företaget till Gävle har väckt pro
tester, men en rad funktioner flyttas 
dit, främst på kommradiosidan. Två 
dotterbolag har försvunnit, och på 
personalsidan siktar man till en total 
omfattning av ca 950 personer nästa 
årsskifte till följd av avgångar och 
reduceringar. Totalt mister det omor
ganiserade huvudkontoret i Vällingby 
ca 50 tjänster, men 25 av dem går till 
Gävle. 

På agentursidan ska Sonab in
skränka sig till att arbeta med nu
varande sortiment, heter det. 

- Atgärderna ska på längre sikt 
medverka till ett balanserat resultat i 
företaget, säger VD Staffan Håkan
son. Förluster blir dock ofrånkomliga 
också under 1975. 

I Statsfciretags AB bokslut framgår 
att Sonabs fakturering fdr 1974 upp
gick till 82,0 Mkr jämfdrt med 40,5 
året innan, samt att resultatet före 
dispositioner och skatter innebär - 53 
Mkr (-2,6 Mkr 1973). 

Hemelektronikjättar 
upphör med audiodelen 

Nu har också General Electric i 
USA beslutat att upphöra med sina 
tillverkningar av enklare kombinatio
ner förstärkare/ radiodelar/grammofo
ner, s k phonografer, vilka vi saknar 
direkta motsvarigheter till. Man till
verkade som bäst över en miljon såda
na apparater årligen, och dylika jäm
te kompakta och enkla stereospelar
system har tidigare försvunnit från 
RCA:s tillverkningsprogram. RCA 
har upphört helt med audioapparatur 
liksom alla slags radiodelar. En hel 
del bråk med serviceverkstäder om 
delar, garantier och utbildning har 
~örevarit, men i vad mån detta styrt 
eller påverkat besluten är okänt. GE 
kommer att fortsätta med vissa audio
produkter som radio, bandspelare 
och skivspelare, men to.nar ner mark
nadsansträngningarna efter hand. 

Brittiska BSR har i det läget köpt 
massmarknadens näst största tillver
kare, Glenburn, som ursprungligen är 
ett McDonald-företag. 

USA har traditionellt varit en jätte
marknad för enkla skivväxlare, "kom
moder" med förstärkeri och radio etc, 
och några av världens största indu
strier för detta linns t ex i Chicago
området. Det anses nu inte linnas 
utrymme för alla de hittillsvarande 
kombattanterna på det slagfältet. Hi 
Ii-tillverkarna har också ätit sig in på 
den här kakbiten och erbjuder nu
mera även prisbilliga alternativ av 
"riktig" Hi Ii-utrustning, som bl a är 
skonsammare mot skivorna, väl så 
dyra i dag. Bättre radiodelar är också 
ett önskemål som gått att förena med 
Hi Ii-driven på bekostnad av "kon
sol"-beståndet. 
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NAMN 
Inertia 
Peter Lindström har knutits till för
säljningsavdelningen hos Inertia AB. 

Han kommer, med placering i 
Stockholm, att ansvara för de östra 
och norra försäljningsdistrikten. 

Närmast kommer han från Elfa 
och Pioneer. 

Allhabo 
Vid Allhabo AB:s Elektronikavdel

ning har fciljande personer anställts: 
Ing Bo Ingvar Nilsson, som i första 

hand kommer att ansvara för före
tagets försäljningsprogram av digitala 
komponenter och utrustningar. 

Fil kand Börje Johansson, som 
kommer att omhänderha försäljning 

Lars 
Selander 

Harry 
Weisberg 

Akustisk emission 
nytt konferenstema 

Vid Linköpings Tekniska högskola 
har en långre tid bedrivits både grund
forskning och tillämpad vetenskap på 
det relativt nya området akustisk 
emission. Detta har ägt rum vid Insti
tutionen för konstruktions- och pro
duktionsteknik, och ett internationellt 
symposium i ämnet hölls under fyra 
dagar i maj vid högskolan. 

Detta omtalar för R T Leif Bohlin 
vid IKP, som arrangerade samman
komsten. Härvid belystes såväl teore
tiska och grundläggande frågor som 
praktik anknutna tillämpningar och 
kommersiella problem. En betydande 
del ägnades nya utrustningar för 
detektering, analys och övervakning. 

För många deltagare - inalles del
tog ett 20-tal personer, bl a tekniker 
från Saabs robotsystem, från FFV
CVA och folk från Vattenfall, för
svaret osv - är akustisk emission ett 
relativt nytt fält, och symposiet for
made sig till en grundlig utredning av 
hela begreppet. Några prominenta 
gäster som föreläste var forskarna 
från Dunegan-Endelco: Harald Du
negan, David Harris och Michael 
Kelly, USA, samt Adrian Pollock och 
Kevin Bierny, England, alla verksam
ma med såväl forskning som utveck
lingsarbeten i stor skala. 

- Också om ämnet är relativt nytt 
finns redan uppskattningsvis ca 500 
litteraturreferenser, omtalar fdr RT 
Leif Bohlin, som sj älv föreläste vid 
symposiet. Han kommer inom kort 
att i R T framlägga fakta om ämnet 
liksom om omfattningen av den 
svenska forskning som bedrivits i 
hans regi i Linköping. 

Tektronix 
Som sekreterare åt säljledningen 

från kontoret av samtliga produkt 
samt svara för kontakterna mell~ 

kunder och leverantörer. 

Rådberg 
Handels AB Rådberg har engag 

rat Lars Selander som säljare mc 
ansvar för ett distrikt i Mellansverigl 

Närmast kommer Lars Sel and 
från HAB Brynolf Börjesson. 

RCAEuropa 
Till Division Vice President v 

RCA Solid State Europe har utsel 
Harry Weisberg. Han kommer ~ 

vara placerad i Sunbury-on-Thame: 
England och vara ansvarig för al 
halv ledar aktiviteter i Europa, Afril 
och främre Asien. 

Sonab 
Till produktionsdir i AB Son: 

och tillika platschef i Gävle har fr 
den I juni 1975 utsetts civ 'ing Gör, 
Falke. Han kommer närmast fr 
Volvos reservdelssektor i Götebo. 
där han ansvarat för långtids- och I 
gistisk planering. 

(Ralph Abrahamsson, Christer 11 
lander, Lars Welinder) vid TektrOl 
AB har Lena Julin anställts. H 
kommer närmast från NK Cory. 

Jan Sjögren har övergått till sälj~ 
delningen, sektionen fdr mätinstr 
ment, som säljingenjör: Han komrr 
närmast från Tektronix avdelning f 
instrumentservice. 

Tektronix i Göteborg har fått stö. 
lokaler för att få bättre möjligheter 
kundkontakter och instrumentservi 
för företagets användare i sydväsl 
Sverige. 

Den nya kontors- och servicelo~ 
len ligger i samma hus som tidig! 
och adressen är densamma. Men te 
fonnumret har ändrats 
031/427035. 

Även personalstyrkan har utök. 
med följande personer: 

Ove Larsson, säljingenjör mät 
strument, kommer närmast fr 
Stockholmskontoret där han sålt 
strument under 4 år. 

Ake Larsson, säljingenjör ID 
produkter (terminaler och kalkyla! 
rer). Han kommer närmast från l' 
kab AB, men har arbetat hos Tektl 
nix sedan oktober 1974. 

Raimo Engberg, serviceingenjl 
har arbetat på Göteborgskonto 
sedan 1971 med service på Tektron 
och Telequipmentinstrument. Ny 
service avdelningen är Berth Osca. 
son (ej med på bilden), som närm. 
kommer från Volvo. 

Lena Johansson , sekreterare/ ass 
tent, sköter kontoret och medverk 
även vid bokning av kundbesi 
kundförfrågningar m m. 



LAGE GAL RING 
Specialerbjudande Elektrolytkondansatorer med axiella anslutningar Fulltransformator primär 220, sekundär 220 Metallfilmmotstind, 10 %, 

Nr 2-1975 Kap, Spän- Mått Exkl. Inkl. 440 VA. Pris: exkl. moms 125:-/st, mkl. moms 2 watt i kartor om lOst/värde. 

ning d x 1 147:06/st, Mått: 8,6 x 18,5 mm. 

OBS! Gäller endast Spånga, 
moms moms Pris: exkl. moms 1 :75/ 10, Inkl. 

0,471'F l00V 5 x ll mm 4 :00/ 10 4:71 / 10 moms 2:06/ 10 st 

Elektronrör: 2,21'F l00V 6 x ll mm 5:00/ 10 5:88/ 10 Halvledare: 

Typ Pris Pris 
4,71'F l00V 7 x 18 mm 5:10/ 10 6:00/ 10 Diod 1 Amp. H U k H k U kU M u 

exkl. ,nkl. 471'F 100V 12 x 35mm 7:90/ 10 9 :29/ 10 600 V (lN4005) 35:-/100 41 :18/ 100 10 120 1,2 10 100 1,0 

moms 681'F tantal 15V 7 x 18 mm 9:30/ 10 10:94/ 10 D,od 1 Amp. 12 150 1,5 12 120 1,2 
moms 

150l'F 63 V 16x30 mm 10:80/ 10 12:71/ 10 800 V (1 N4006) 40:-/100 47:06/ 100 15 180 1,8 15 150 .,5 

DY802 5:40 6:35 22Ol'F 6V 9x18 mm 5:40/ 10 6:35/ 10 AF106 18:-/10 21:18/ 10 18 220 2,2 18 180 1,8 

E95F/5654 9:00 10:60 22Ol'F 100V 18 x 40 mm 11 :80/ 10 13:88/ 10 AF109R 19:-/10 22:35/ 10 22 270 2,7 22 220 .2 ,2 

EAA91 / 6AL5 4 :20 4:95 1000 I'F 6V 12 x 25mm 8 :80/ 10 10:36/ 10 AF127 18:- / 10 21:18/ 10 27 330 3,3 27 270 2,7 

ECC89 6:00 7:06 22OOl'F 6V 16 x 30 mm 9:70/ 10 11 :41 / 10 AF139 22:- / 10 25:88/ 10 33 390 3,9 33 330 3,3 

ECF80 3:80 4 :47 39 470 4,7 39 390 3,9 

Kiselbrygga 80 V 3,2 Amp, 4:95/ st 5:83/st 47 680 5,6 47 470 4,7 

Plestfoliekondensatorer : 
56 820 6,8 56 560 5,6 

ECL84 3:80 4:47 0,0471'F 250V 8 x 13 mm 2 :30/ 10 2:71 / 10 Integrerede kretsar TTL 68 8,2 68 680 6,8 

EF86 5:40 6:35 0,0561'F 250V 8 x 13 mm 2 :30/ 10 2:71 / 10 7400N, 7401N, 7410N, 12:- / 10 14:12/ 10 82 82 820 8,2 

EF93/6BA6 3:80 4 :47 0,0821'F 250V 9 x 13 mm 2:50/ 10 2 :94/ 10 7420N, 7422N, 7430N, 12:- / 10 14:12/ 10 
10 

EF94/6AU6 4:65 5:47 0,181'F 250V 9 x 18 mm 2:85/ 10 3:35/ 10 7440N, 7450N, 7453N, 12:- / 10 14:12/10 
EFL200 6:85 8 :06 0,221'F 250V 10 x 18 mm 3:00/ 10 3 :53/ 10 7455N, 7460N. 12:- / 10 14:12/ 10 

Metallfilmmotstind, 10 %, 

0,271'F 250V 11 x 18 mm 3:60/ 10 4:24/ 10 7472N 15:60/ 10 18:36/ 10 
0,25 watt i kartor om 20 st/ 

0,391'F 250V 12 x 18 mm 4:40/ 10 5:18/ 10 7474N 18:60/10 21 :88/ 1 O 
värde. Mått 3 x 7 mm. 

EL84 3:90 4 :59 0,561'F 250V 14 x 18mm 5:30/ 10 6:24/ 10 
PriS: exkl. moms 1: 50/20, inkl. 

EL504 8:40 9:89 0,821'F 250V 11 x 30 mm 6:60/ 10 7:76/ 10 
moms 1 :77/20 st. 

EZ35 4:65 5:47 1,21'F 250V 13 x 30 mm 9 :95/ 10 11:71/ 10 
Metellfilmmotstind, 10 %, 0,125 watt i kar- 1/ I/ k I/ k il k li M U 

GY501 5:80 6:83 1,51'F 250V 14 x 30mm 11 :95/ 10 14:06/ 10 
tor om 20 st/värde, Mått: 2 x 6 mm. 10 100 1,5 10 100 1,2 

PCC89 4:50 5:30 1,81'F 250V 15 x 30 mm 13:95/ 10 16:41/ 10 
Pris: exkl. moms 1 :75/ 20, inkl. moms 2:06/20 st. 12 120 1,8 12 150 1,5 

2,21'F 250V 17 x 30 mm 17:95/ 10 21 :1 2/ 10 
1/ \I k il kil k !1 M il 15 180 2,2 15 180 1,8 

0,0681'F 400 V 10 x 13 mm 2:60/ 10 3:06/ 10 
10 120 1,5 10 100 1,0 18 220 2,7 18 220 2,2 

OB2 4:60 5:41 0,0821'F 400 V 8 x 18 mm 2 :80/ 10 3 :29/ 10 
12 180 1,8 12 120 1,5 22 270 3,9 22 330 2,7 

2APl 35:50 41:76 0,121'F 400 V 10 x 18 mm 3 :20/ 10 3:76/ 10 
15 220 2,2 15 150 1,8 27 330 4,7 27 680 3,3 

2C40 38:65 45:47 0,15 ~F 400 V 11 x 18mm 3 :30/ 10 3 :88/ 10 
18 330 3,3 18 180 2,2 33 390 5,6 39 

2C51 4:35 5:12 0,181'F 400 V 12 x 18mm 3:40/ 10 4 :00/ 10 
22 390 3,9 22 330 2,7 39 470 6,8 47 

2D21 5:30 6:24 0,221'F 400 V 13 x 18 mm 3 :50/ 10 4:12/ 10 
27 470 4,7 27 390 47 560 8,2 56 

0,271'F 400 V 14 x 18 mm 4:10/ 10 4:83/ 10 39 560 5,6 39 470 56 680 68 

0,331'F 400 V 15 x 18 mm 4:90/ 10 5:77/ 10 
47 680 56 560 68 820 82 

3BPl 40:00 47 :06 0,39 ~F 400 V 10 x 30 mm 5:10/ 10 6:00/ 10 
56 820 68 680 82 

3C45 40:00 47 :06 0,47 1'F 400 V ll x 30mm 6 :35/ 10 7:48/ 10 
68 82 

5CPl 48:00 56:47 0,56 1'F 400 V 12 x 30 mm 7 :90AO 9:29/ 10 
82 Metellfilmmotstånd, 10 %, 

5D21 77:30 90:94 0,68 1'F 400 V 13 x 30 mm 9 :60/ 10 11 :29/ 1 O 
1 watt , kartor om 15 st/värde. 

5U4G 4:10 4:83 0,821'F 400 V 14x30mm 10:60/ 10 12:47/ 10 Metellfilmmotstind, 10%, 0,50 watt i kartor Mått: 6,6 x 13 mm. 

1,01'F 400 V 15 x 30mm 11 :50/ 1 O 13:53/ 10 om 20 st/värde, Mått: 4,2 x 10,8 mm, Pris: exkl. moms 2: 1 0/ 15, mkl. 

0,0221'F 630V 10 x 15 mm 4:00/ 10 4:71 / 10 Pris: exkl. moms 1 :25/20, inkl. moms 1 :77/ 20 st, moms 2 :47/ 15 st 

5V4G 4:10 4:83 0,121'F 630V 13 x 26mm 5:10/ 10 6:00/ 10 \I !I k li kO k !1 M !I II Il k II kil kil M il 

5Y3GT 4:10 4:83 0,181'F 630 V 14 x 26 mm 5:30/ 10 6:24/ 10 10 128 1,3 10 120 1,0 10 120 1,0 10 120 1,2 

6AC7 4:10 4:83 680 pF 1000 V 6 x 20 mm 0 :95/ st 1 :l2/st 10 120 1,3 10 120 1,0 12 150 1,2 12 150 1,5 

6AG7 4:30 5:06 1500 pF 1000V 6 x 22 mm 1:05/ st 1:24/st 11 130 1,5 11 130 1.1 15 180 1,5 15 180 1,8 

6AH6 5:40 6:35 2200 pF 1000 V 7 x 22 mm 1:05/st 1:24/ S1 12 150 1,6 13 150 1,2 18 220 1,8 18 220 2,2 

3300 pF 1000 V 7 x 26 mm 1:05/ st 1:24/st 15 160 1,8 15 160 1,3 22 270 2,2 22 270 2,7 

18 180 2,0 16 180 1,6 27 330 2,7 27 330 3,3 

6AL5 4 :20 4 :95 22 220 2,2 20 200 1,8 33 390 3,3 33 390 3,9 

6AS6 6:00 7:06 Styroflexkondensatorer, 2,5 % 
27 240 2,4 22 220 2,0 39 470 3,9 39 470 4,7 

6AS7G 7:90 9 :30 160V 160V 630V 630V 33 270 3,0 24 240 2,4 47 560 4,7 47 560 5,6 

6AU6 4:65 5:47 3 pF 820 pF 9 pF 200 pF 
43 300 3,3 27 360 3,0 56 680 5,6 56 680 6,8 

6BA6 3:80 4 :47 9 pF 3000 pF 12 pF 270 pF 
47 360 3,6 30 390 4,3 68 820 6,8 68 820 8,2 

56 pF 20 pF 330 pF 51 390 3,9 33 470 5,1 82 8,2 82 10 -
82 pF 22 pF 680 pF 

56 430 4,3 36 510 Keramiska skivkondenseto-

120 pF 27 pF 820 pF 
62 510 6,2 39 .560 rer, 500 volt DC 

6BR7 3:80 4 :47 68 620 6,8 43 620 
180 pF 30 pF 1500 pF 

6BS7 3:80 4:47 75 820 7,5 51 680 1,0 pF 2,2 pF 5,6 pF 

6CW4 7:10 8 :35 
270 pF 33 pF 1800 pF 

91 910 8,2 56 1,5 pF 3,9 pF 12 pF 
470 pF 82 pF 2700 pF 

750 
6F6GT 6:00 7:06 9,1 62 18 pF 

600 pF 120 pF 5600 pF 
820 

6H6GT 3:90 4 :59 75 
800pF 180 pF 

910 

Pris: 2 :00/ 10 st exkl. 2:35/ 10 st inkl. moms. 
82 Pris: exkl. moms 4 :50/ 50, mkl. 

moms. moms 5:29/ 50 st. 91 

6J5GT 4:30 5:06 
6L6GC 5:30 6:24 
6SA7 5:00 5:88 Keramiska plankettkondensatorer, 50 volt DC Detta specialerbjudande gäller detta, i annat fall kommer mate-

6SL7GT 5:00 5:88 
så länge inneliggande lager rial till ordlnane priS att levere-
räcker, ras. Order under kr 25:- exkl, 

6SN7GT 5:00 5:88 Kapacitans: exkl. mkl. 
moms moms 

Vid beställning av material enl. moms kan ej expedieras. 

detta specialerbjudande ange 
22 pF, 27 pF, 33pF, 39pF, 18:-/200 21 :18/200 

6X5GT 4 :65 5:47 
46pF, 56pF, 68pF, 82pF, 18:-/200 21 :18/200 

12AV6 4:30 5:06 
l00pF, 120pF, 150pF, 

12BA6 4:30 5:06 
180pF 18:-/200 21 :18/ 200 SVENSKA 5654/ 6AK5W 9:00 10:60 
220pF, 270pF, 330pF, 

5670 9:00 10:60 
390pF 18:-/200 21 :18/ 200 

5726 6:20 7:30 
470 pF, 560pF, 680pF, DELTRON AB 
1,OnF 18:-/200 21 :18/200 
3,3nF, 4,7nF, 6,8nF. 18:-/200 21 :18/200 

Öppettider: 

5881 /6L6WGB 16:50 19:41 15nF, 22nF 20:-/200 23:53/200 Fack, 16302 Spånga Tallåsvägen 15 8,00- 11.45 

6064 4:10 4 :83 33nF 28:-/200 32:94/200 Ordertelefon 16302 Spånga 12.30- 16.45 

6100 3:95 4 :65 47nF 30:-/200 35:29/200 08/366957, 366978 Tel. 08/366983 Lördagar stängt 
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NAMN 

Nordqvist & Berg 
lng Stq/Jan E Goldring är nybliven 
avdelningschef hos AB Nordqvist & 
Berg. Han kommer att ansvara för 
marknadsföring av motstånd, trim
och precisionspotentiometrar från 
Draloric samt Beckman Instruments 
Ltd. 

lng Goldring kommer närmast från 
AB Tele-ekonomi. 

Staffan E 
Goldring 

Sigvard 
Selin 

Decca Navigator och Radar 
Civ ing Sigvard Selin har utnämnts 
till avdelningschef för Decca Naviga
tor och Radar AB:s Marknads
föringsavdelning. 

Han anställdes i bolaget 1970 och 
svarade tidigare för flygburna navi
gerings system inom Marknads
föringsavdelningen. 

Elcoma 
Civ ing Ulf Paulsson har anställts på 
AB Elcoma som försäljningsingenjör 
inom marknadsgruppen datateknik 
och är tekniskt ansvarig för integrera~ 
de kretsar. 

Han kommer närmast från Texas 
Instrument Sweden AB där han haft 
produktansvaret för ITL-kretsar. 

Ulf 
Pau1sson 

EMI 

Bo 
Nilsson 

lng Bo Nilsson har anställts inom 
EMI Svenska AB:s elektronikavdel
ning. Han kommer där att medverka 
vid försäljning och service av EMl 
Scanner hj ärnröntgen samt elektro
niska mätinstrument och strömför
sörjningsprodukter. 

Gylling 
Inom avdelningen som marknadsför 
Sony radio och TV hos Gylling 
Hem-Elektronik AB har till reklam
och SP-chef utsetts Jan Soelberg, 
DRMI. 

Finnelektronik 
Till försäljningschef för Finnelektro
nik AB har utsetts Gunnar Andre. 
Han kommer även att svara för di
striktet Mellansverige inkl Stockholm 
och Norrland. 

Till distriktschef för Västsverige 
har utsetts Per Lundin. 

Rus och brumble 
ärfultdä. 

Nya agenturer 
Universal-Import 
Universal-Import AB i Stockholm har 
nyligen fått de svenska agenturerna 
för de franska företagen Ateliers Leo
nard, som tillverkar plast- och alu
miniumrattar etc, samt agenturen för 
Radiohm, tillverkare av kol-, skjut
och trimpotentiometrar. 

Universal-Import AB, tel 
08/520685. 

Ifri 
Ifö AB i BromöIla marknadsför 
fr o m mars månad ett komplett pro
gram TIL-kretsar. Kretsarna ingår i 
RFT:s typ serie D 100, som tillverkas 
av Halbleiterwerk Frankfurt/ Oder i 
DDR. 

Tekniska data och typer överens
stämmer med 74-seriens, vilket bet y-

IDAG "RTTY" IGÅR "MORSE" 
Varför inte ett tangentbord som kan båda delarna? 

Tangentbordet DKB 2010 är en av de mest sofistikerade pro
dukter som någonsin erbjudits till amatörer. 
Sändningshastighet RTTY 45, 50, 55, 75 baud 

MORSE 40-300 tecken/minut 
Specialtangenter för generering av ca, DX samt 15 godtyckliga 
tecken, t ex DE + anropssignal. 
Tangent för generering av test remsan "The quick brown fox .... 
Inbyggd 3 teckens buffer som kan utökas ·till 128 tecken. 

OKB 2010 

Pris: 3.288:- inkl moms 
Byggsats 2.511 :-
inkl moms 

Gunnar 
• Andre 

Per 
Lundin 

der att funktionell identitet föreligger. 
Tillverkningen sker kvalitetsmässigt 
enligt internationella regler. 

Kretsarna lagerförs i BromöIla och 
levererans kan ske omgående från 
laget. 

Ifö AB, tel 0456!.?80 00. 

Kataloger 
Scandia Metric AB har kommit u 
med 1975 års huvudkatalog. Katalo 
gen, som är på 240 sidor, upptar elek 
triska och elektroniska mätinstru 
ment, starkt utökat program av kal 
kylatorer, minidatorer och kringut 
rustning. Den innehåller dessuton 
komponenter, strömförsörjningsut 
rustning och analysinstrument. 

Katalogen kostar JO kr, men sänd. 
gratis till inregistrerade företag oel 
institutioner. 

Scandia Matric AB, te 
08/82 0400. 

VIOEOENHET RVO 1002 

Något för er som inte 
gillar en slamrande prin
ter. 
Pris : 4.400:- inkl moms ST6 RTTY-demodulator alltför väl

känd i amatörkretsar för att behöva 
ytterligare presentation. 
Pris från 2.395:- inkl moms 

Tveka inte att kontakta CHRISTER! 0CBZ för ytterligare in-

~ 
formation om HAL:s produkter . 

.......... _. I" FER-.ER ... _________ ______ ....... 

Box 56, 16126 BROMMA 08-80 25 40 
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DX-N yheter i 
korthet 
Sommaren har nu kommit och det 
återspeglar sig även hos DX-arna_ 
Arets stora samlingspunkt, DX-Par
lamentet i Ors a den 6 - 8 juni står för 
dörren. Där kommer troligen de vikti
gaste förhandlingarna i RiksfOrbundet 
DX-Alliansens historia att hållas. 
Förmodligen kommer man att bilda 
en ny riksorganisation, bl a för att till 
mötesgå de nya regler som gäller för 
att man ska få statliga bidrag som 
ekonomisk hjälp för landets klubbar. 
RT finn s på plats vid parlamentet och 
vi hoppas kunna komma med ett fyl 
ligt reportage i ett senare nummer. 

"Att vara DX-are är att göra natt 
till dag", skreven DX-are i tidningen 
Eter-Aktuellt nyligen och detta är 
förvisso sant. Det är på nätterna de 
verkligt fina stationerna hörs och f n 
är de latinamerikanska stationerna på 
topp. Verkligt trevliga stationer har 
hörts redan under våren, och fortsät
ter dessa konditioner kan denna 
somm ar bli riktigt bra för DX-arna. 

Förutom Latinamerika kan även 
Afrika erbjuda trevliga stationer un
der sommarmånaderna. Angola har 
under många år gett DX-arna hög
tidsstunder med en mängd små priva
ta radiostationer, vilket RT presente
rade närmare i ett nummer under 
1974. 

• En del intressanta stationer finns 
även i övrigt, t ex FEBA på Seychel
lerna som nyligen tagit en 100 kW
sändare i bruk . Den brukar höras på 
frekvenserna 9595, 11865 och 15325 
kHz. Stationen sänder bl a ett DX
program kall at "The DX Postbag" 
varannan onsdag i den engelska sänd
ningen kl 18.45 . 

• Vidare har vi Trans World Radio 
och Swazi Music Radio, båda i Swa
ziland, som brukar höras på 3235, 
6070 och 9725 kHz, resp 3223 och 
6155 kHz. 
• Radio Sahara i spanska Sahara är 
en trev lig station, som denna säsong 
dyk t upp på 11 805 kHz efter att tidi 
gare för det mesta ha sänt endast på 
mell anvåg. 
• En ovanlig station är Sierra Leone 
Broadcasting Service på 33 16 kHz, 
vilken hörs mycket oregelbundet. I år 

ox
ING 
Börge Eriksson 
rapporterar 

har den dock hörts vid flera tillfällen. 
Något lättare kan det numera vara att 
höra landet om man avlyssnar Deut
sche WelIes relästation på 9630 kHz. 

DX-ing som 
"fritt valt arbete" 

Nuvarande generalsekreteraren i 
Riksförbundet DX-Alliansen, Bo 
Kullmar, Malmö, har avböjt återval. 
Vem blir hans efterträdare? 

Riksförbundet DX-Alliansen har in
for sommarlovet åter uppmanat lan
dets klubbar att till hösten fo rsöka 
utv idga samarbetet med landets 
skolor för att sprida kännedom om 
DX-hobbyn under "Fritt valt arbete". 
Eleverna på grundskolans högsta
dium (årskurserna 7, 8 och 9) väljer 
själva vad de ska syssla med under 
två lektionstimmar per veck a, och det 
var där som DX-ingen fö r något år 
sedan började komma med på skol
schemat. 

Fritt valt arbete är ett utmärk'r till -

DX-parlament i Orsa den 6 -
8juni . .. 

Latinamerikanska stationer i 
topp . .. 

DX-ing på skolschemat .. . 

fälle för DX-klubbar och enskilda 
DX-are att på sin lokalort slå ett slag 
för denna hobby. Elever som är in
tresserade bör givetvis även de hjälpa 
till genom att ta kontakt med rektor 
och DX-klubbar for att försöka få in 
detta ämne i skolan. Det är en bra 
chans att göra PR för en fin hobby 

bland dagens ungdom. 
För att öka och stimulera intresset 

bör klubbarna göra lite reklam för 
hobbyn, t ex genom utställningar och 
informationsträffar i skolorna. Studie
material till kurser kan erhållas från 
DX-Alliansens studieinstruktör. Ar
vode utgår till ledaren fOr kursarbetet. 

Månadens 
OS L-kavalkad 
Denna gång visar 
vi några Mrika
QSL. Det första 
kommer från 
Emisora Official, 
mera känd som 
Radio Angola. 
Stationen sänder 
på ett flertal fre
kvenser, men 4820 
kHz brukar vara 
den säkraste våg
längden. 

Radio Ecuatorial i Ecuatorial 
Guinea är en intressant station 
som brukar kunna höras under 
sommaren. Sänder med 5 kW 
på 4926 kHz. 

I tidigare portugisiska Guinea, numera 
Guinea Bissau, ligger Radio Bissa.u, el
ler CQM Emisora Official, som statio
nen hette tidigare. Stationen sände förr 
på flera frekvenser, men numera endast 
på 5040 kHz. I skrivande stund är det 
inte känt om namnet på landets nya 
huvudstad Madina do Boe kommer att 
påverka stationens namn. 
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Det nya ljudet 
frånEngland och Japan - delS 

•• Att det är japanska skivspelare som 
dominerar stort i flera prisklasser och Hi fi
kategorier är ju välkänt sedan lång tid. När 
ett par japanska grammofonverk i de högre 
klasserna 1974 råkade utlösa en del latenta 
motsättningar inom branschen med KO-an
mälningar som följd och - i perspektivisk 
förlängning - en kanske något förändrad syn 
på den hittillsvarande branschsamverkan 
inom SHFI-ramen - fick de dyra och fina 
skivspelarna verkligen ljuset på sig som aldrig 
förr. 

Så gott som alla de stora japanska tillver
karna av Hi fi -elektronik och -mekanik har ett 
rikt sortiment både remdrivna och direktdriv
na verk, och hur dessa är beskaffade har 
framgått av såväl provningar som märkesge
nomgångar i de här spalterna förut. 

De remdrivna skivspelarna uppvisar i 
många fall inte bättre data än de europeiska 
motsvarigheter som finns, men då japanerna 
är mästare i "utstyrsel" snarare än formgiv
ning, tillika hårda marknadsförare, har de här 
verken i mångt och mycket fått en framtonillg 
av att vara på något sätt synonyma med Hi 
fi -begreppet. De har stora och generöst tilltag
na socklar (för USA-exportens skull). reglage 
och grepp av mera ögonfröjdande typ än de 
europeiska och, inte minst, bearbetade tallri
kar och långt mera invecklade och "proffsi
ga" tonarmar än vad som medlevereras i vår 
världsdel. Lägg så till en överlägset god me
kanisk fini sh och metallbearbetning samt ett" 
oftast tilltalande pris, och vi får en image av 
svårslagbar kvalitet hos dem; med rätt eller 
orätt. 

Direktdriftverken - de 
nya statussymbolerna 

Allt det här plus tunga poster i fråga om 
tillämpad, vetenskaplig elektronik och trans
missionsteori, dyrbara komponenter och en air 
av förfining, nästan hantverksmässighet, har 
överförts till den nya statussymbolen på Hi 
fi-sidan, direktdriftverket. Nästan alla av Ja
pans ledande tillverkare har sin direktdriftmo
dell; här mest kända torde vara de från Sony, 
National/Technics, tvc, Sanyo, Kenwood, 
Pioneer, Micro etc, men långt flera finns ju. 

Systemen ski ljer sig. Technics t ex använ
der likströmsmotorer med elektronisk reg
lering, Sony AC-motorer, Pioneer (hade åt
minstone tidigare) Hall-reglerade motor
kretsar, osv. 

Flera av t ex Technics verk finns under 
andra namn, då koncernen levererar motor
elektronik och drivning till en rad andra till 
verkare, även i Europa. 

Av de japanska verk vi sett till i Norden 
måste några framhållas som i särklass goda: 
Technics SP 10 - nästan en klass iker i dag 
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SP 1100 och 1300, det senare ett 
halvautomatikverk med ny drivning och ny 
tonarm, som RT ska beskriva senare mera i 
detalj; Sony ITS 4000. Pioneers PL-51 och 
Kenwoods KP 5022. JVC:s JBL B44 är ännu 
ganska nytt på vår marknad och vi har inte 
hunnit skaffa några närmare erfarenheter av 
det. Detta gäller också Micros och Kenwoods 
skapelser. 

På tonarmsfronten 
föga nytt att visa .•• 

Tonarmar: Här har japanerna kunnat visa 
upp en rad mycket vackra produkter genom 
åren, men få har varit till någon större glädje. 
En av de tunnsådda, reella nyheter japanerna 
kunde komma med togs om hand av andra 
intressenter: Den i den amerikanska skivspe
laren Rabco ST-4 inbyggda tangentialarmen 
byggde på ett japanskt patent. Utom den 
armen innebär bara Stax s k unipivot-arm 
någon förnyelse. I gengäld är denna en riktigt 
bra tonarm. 

Traditionellt gör man en uppsjö av oerhört 
fint bearbetade och vällagrade, konventionel
la tonarmar, och av dessa kan nämnas Micro 
Seikis, som vi prisat tidigare i RT-spalterna, 
liksom Audio Technica avgjort varit väldigt 
nära att prestera en fin och lyckad tonarm 
men där vissa mekaniska svagheter fortfaran
de finns att råda bot på. 

Rörrörstärkare 
med antikvärde? 
Den . tyska facktidningen Funkschau 
skildrar ironiskt under rubriken "Nästan 
otroligt" att japanska Lux på en Hi fi 
mässa i London låtit ställa ut sin nya 
MQ-80 (2 X 40 W) och försteget Lux 35 
II. båda helt i rörteknik, och till priser av 
resp 2400 och 1 200 DM. - Slutsteget 
är bestyckat med två dubbeltrioder 6336 
A i gammal mottaktkoppling och med 
stora utgångstransform atorer, naturl i gt
vis. 

Frekvensområde till 200 kHz och 
klirr 0,5 %, frekvensgån g inom I dB till 
60 kHz ... 

"Ska dessa skyhöga priser fattas så, 
att elektronrören i dag har raritetsvär
de?", undrar Funkschau syrligt, alls icke 
å nivå med rörmaffians strävanden och 
det här med välljud alltså. 

En något år gammal tonarm av omtalade 
pick up-märket Grace skiljer sig bl a genom 
sin litenhet fr'ån mängden och uppvisar låg 
massa, god styvhet och ringa resonansbenä
genhet, varför vi använt ett par sådana vid 
senare pick up-provningar jämsides med mera 
etablerade tonarmar som de redan nämnda 
plus brittiska SME. 

Europainfluerade pick uper 
från Japan g;ir upp i täten 

På pick up-sidan har det varit en tämligen 
likartad utveckling till för bara något år se
dan. Japanerna producerar en stor mängd ste
reo- och 4-kanalpick uper baserade på kända 
patent och på känd teknik, och få har hittills 
låtit eller mätt övertygande bra jämfört med 
de ledande andra märkena. Utvecklingsförsö
ken har ett par firmor stått för , gansk a isole
rade, som t ex Tosbiba med sin intressanta 
elektret-pick up (och en fotoavkännare). Om 
de här båda vet vi bara att det är svårt att leta 
upp två lyssnare som tycker lika (bra eller il
la) om dem ... Kenwood försökte sig redan 
på 1960-talet på en fotoelektrisk omvandlare, 
men den nödvändiga förförstärkaren blev ett 
av hindren att övervinna och succen uteblev. 

Det har alltid varit svårt att få igång något 
nytt på pick up-s idan , vare sig det hela utgått 
från USA eller England eller något annat 
land. Det vimlar av intressanta lösningar -
fotoelektriska, halvledarverkande, kristalliska 
etc - men hinder i form av framställnings
mässig art, patentstrider och allmän mark
nadströghet har alltid varit övermäktiga. Fak
tum är att just pick uperna uppvisar ett av de 
intressantare kapitlen i den moderna patent
historien, och i många fall tycks lovande för
sök ha slutat med att stora industriintressen 
köpt upp innovationen och begravt den. Just 
den japanska audioindustrin har också i 
ovanligt hög grad varit inlåten i patenträttsli
ga tvister med ett par stora USA-firmor vilka 
"äger" en rad patent men som märkligt nog 
ofta ser genom fingrarna då europeer råkar 
göra intrång på rättigheterna ... Detta har 
givetvis fördystrat livet för de östligare kon
kurrensindustrierna, som i ett par fall fått 
slåss för att också alternativa lösningars ori
ginalitet skulle bli erkänd. Om det är till nå
gon tröst, så är förhållandet det, att åtmin
stone en för oss känd , stor amerikansk pick 
up-tillverkare nyligen betänksamt erinrade en 
minst lika känd men lite mindre, europeisk 
elitfirma om att dess varierbara magnetiska 
shunt-princip inte rätteligen finge använ
das .. . Samtal har hållits i saken, men ut
gången är inte känd. I bakgru nden finn s, en
ligt uppgift till RT, starkt USA-intresse av 
köp "av vissa verksamhetsgrenar" i Europa. 
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* Det 'japanska (judet " o"lfattar så mycket: * Här har nu turen kommit till skivspelarna, tonarmarna och pick uperna. På den sistnämnda fronten 
sker intressanta saker, bokstavligen i det lillaformatet I * Dejapanska gram"lfonverken är ju världsbekanta och omskrivna, men pick uperna har hittills inte 
gjort någon stö"e succe. Nya, i Europa grundlagda konstruktioner har forändrat bilden, och ett 
par märken tilldrar sig,nu uppmärksamhet världen över. * Den här genomgången grundar sig påfaktamaterialfrån S-E lJIJrja, men omdö'men, utlåtanden 
och kommentarer är till stor del R T:s. 

"Grace" - hett nytt namn 
inom pick up-tekniken 

Men åter till de japanske. När den gamla 
uppsättningen i toppen av dåvarande Ortofon 
i Danmark sköljdes bort vid rekonstruktionen 
på 1960-talet, då det lilla och olönsamma 
men anrika och utvecklingsbara Ijudfilm
pionjärföretaget övertogs av bankintressen 
resp utländska kapitalägare, fanns det flera 
medarbetare på olika nivåer som fick gå över 
till annan verksamhet. En av dem var vete
ranen K Hagen Olesen, och jämsides med 
högtalarimport och agenturaffårer blev ett av 
hans favoritprojekt att söka skapa en egen 
utveckling enligt den kända principen rörlig 
spole, som ju Ortofon helt baserats på dittills. 
I Japan fann han gehör för tanken att göra en 
pick up enligt de riktlinjerna, och tillskyndare 
blev NHK, den japanska statsradion i form av 
dess utvecklingslaboratorium samt - som 
industriell partner - det sedan 20 år i pick 
up-sammanhang välkända företaget Shinaga
wa Musen med varumärket Grace. Den nu
varande Gracegenerationen började projekte
ras ca 1966, och efter två år var man redo att 
placera ut en försöksserie på marknaden. Den 
linjära frekvensgången och den också över 10 
kHz utmärkta kanalseparationen var två 
framträdande kännemärken. Låg distorsion 
ett annat. I motsats till de dåvarande Ortofon
avkännarna skulle de här pick uperna ha lätt 
utbytbara nål-system, och pick upens s k 
"Luminai trace stylus" är hos F-8L en 
0,2 X 0,8 mil ellipsdiamant av skiktad typ 
(limmad spets). - "Luminal" var ett sömn
medel en gång. Vad som egentligen avses med 
den "Iuminala spårningen" undandrar sig 
lingvistisk analys. Möjligen avser man "Iu
minös", lysande . . . Det "matrikala" flödet är 
också en konstifik benämning - kan någon 
utreda detta? 

Grace F-8M är en variant som speciellt fått 
gehör hos vänner av pop och moderna inspel
ningar, då den givits en avvikande tonkurva 
över diskanten från ca 6 kHz, där kurvan 
stegrats uppåt för att balansera inspelningar
na. 

På programmet står också F-8C Custom, 
vilken pic k up utvecklats ur Shinagawas in
tressanta konception Broadeast Standard 
Sigma 709, som tillkom i nära samarbete 
med NHK,:s centrala utvecklingsavdelning ,på 
sin tid. Rundradioanvändningen av Sigma 
gav så goda resultat att man beslöt att utföra 
en kommersiellt tillgänglig variant, och så 
kom Grace Custom till. Denna pick up har en 
patentsökt, konisk laminatstruktur hos 
magnetsystemet för yttersta jämnhet hos fre
kvensgången till ca 12 kHz och eftergivlighe
ten är 45-gradig (25 X l~cn/dyn/s). Vikt 

"Mitt möte med TIM" 
Hög bandbredd i kretsarna före mot
koppling återupprättade kvaliteten. 
Ur en intervju med Kazumasa Sakai, 
verksam vid Kenwoods utvecklingsav
delning med det stora prestigeprojektet 
"linje 700 ", en tre delars superluxuös Hi 
fi -anläggning: 

- Vi stötte på svårigheter ifråga om 
den tonala kvaliteten. Vi förutsatte att de 
vållades av sättet att uppnå höga 
prestanda. Vi hade infört en återkopp
lingom l00dB(= 100000 ggr) genom 
tre negativa återkopplingsslingor för att 
kompensera för distorsionen före mot
koppling. 

I stället för att fortsätta längs dessa 
linjer beslöt vi att göra en omkonstruk
tion i syfte att göra en enkel, ortodox 
förstärkare med goda egenskaper i 
"open loop-hänseende". Med den lös
ningen uppnådde vi också utan svårighet 
hållbara prestanda och löste problemet 
med ljudkvaliteten. 

endast 5,9 g, ekvivalent nålspetsmassa blott 
0,55 mg. - En 4-kanalavkännare har man i 
F-8/E. Den måste dock belastas med 100 
kohm för att låta som avsett. 

F 8-serien ska vi närmare redogöra för i 
samband med ett kommande, stort upplagt 
pick up-test i RT, och det gäller även nästa 
japanska världserövrande fabrikat , Supex. 

Supex: Nytt namn som 
går erövrande fra m överallt 

Det är ingen tillfållighet att också detta, i 
de inre cirklarna länge högt pr~ade fabrikat 
inrättat sig efter principen om rörlig spole. 
Det finns bara två tre fabrikat av pick uper, 
där man tillverkar magnetodynamiska pick 
up-system jämsides med de elektrodynamiska 
(= rörlig spole). Inte överraskande har man 
sitt hjärta hos serierna med "moving coil". Vi 
frågade en gång en framstående konstruktör 
hur han ville klassa sina skapelser just med 
tanke på att han utvecklat världsberömda sys
tem av båda slagen, men där otvivelaktigt det 
dynamiska tillkommit som en marknadsmäs
sig eftergift - inga anpassningstrafos, billiga
re att göra, lätt bytbara element, enklare för
säljning, oömmare, mera anpassade till 
DEM-firmornas krav etc. (OEM - Original 
Equipment Manufacturer, fabrikant som 
bygger ihop apparatur av utifrån köpta mär
keskomponenter) : 

- Moving coil är de bättre. De har en 
genomlyslighet i ljudet som man inte riktigt 
kan få på annat sätt; luftigare, klarare. Mju
kare också. Men jobbigare blir de ju! 

Ja mennesker m0des, spiller sine plader og 
s0d musik opstaar i hjertet, skulle man kunna 
citera lite fritt, Heter man Supex har man 
också tagit fasta på det där, och denna relati
va nykomling med rörlig spole som konstruk
tiv ledstjärna har blivit sensationellt väl mot
tagen, som antytts. Främst är det SD 900 E 
som fått toppbetyg i den personligt hållna 
tyckarpressen av typ Stereophile och The Ab
solute Sound, där inget annat än subjektiva 
intryck och orakelomdömen behöver redo
visas. Men, som RT:s test ska visa, Supex är 
en allvarlig konkurrent till världsmärkena av 
etablerat slag. Väljer man en Supex får man 
en pick up med stor massa, där är en detalj 
som de här höga och smala avkännarna bl a 
skiljer sig från resten med. Originellt hölje: 
Pick upen har ett "hus" av teakträ! Men i 
USA kom krav på en lite lättare version från 
Supex Corporation, som firman heter, och 
SD 901 E blev plastkapslad. Denna version 
har standardbelastningsimpedansen 47 kohm 
och kallas "Hi Output" till skillnad från det 
lågimpediva systemet SD 900 E, till vilket 
man måste skaffa antingen en anpass
ningstransformator eller en förförstärkare 
("boaster amp"). Här gäller att vara noga 
med kvaliteten, om inte pick upens goda 
egenskaper ska gå förlorade. Tyvärr kostar en 
absolut förstklassig anpassningskrets som t ex 
Mark Levinsons en hel del. - SM 100 Mk II 
heter en ny lågprisvariant från Supex. 

Grace och Supex distribueras i Sverige av 
ingenjör Sven Eriksson, Johanneshov. 

Transformatorer av hög 
kvalitet japansk nyhet 

"The finest definition, sound transparency 
and balanced response that only pure moving 
coil cartridges can attain . .. " heter det också 
i reklamen från en annan, intressant japansk 
pick up-tillverkare med den aktuella sortens 
avkännare p.å programmet. Det är F R, fideIi
ty research Inc i Tokyo, vars FR 1M K3 ännu 
så länge inte är särskilt känd, men som vi tar 
med för att belysa trenden att den nya genera
tionens ljud vidareutvecklar äldre lösningar i 
övertygelse om att kvalitetsresultat står att 
vinna här. - FR gör vidare en bra tonarm, 
FR-54, och nämnas bör också firmans fina 
toroidtrafos. 

Man utvecklar vältaligt i sina skrifter hur 
transistorbrus ännu tillåts fördärva signalen 
och att stegtransformatorer (för p u) med van
liga kärnor ger distorsion, vare sig man spelar 
lågt eller högt, och att den linjära delen av ..... 
spektrum man hjälper upp blir för snäv. FR ,... 
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Avancerade syntesmottagare 
i nya japanska Hi fl-given 
D Japanerna svarar nu på de amerikanskaförsöken med mycket avancerade, digitalkretsbyggda och självsökande 
syntes-FM-mottagarna. 
D Här är någrafakta om den allra senaste generationens apparater, som bl a begagnar så exklusiva kretsar som 
"noise-blanking "med pulser. 
D Förvånande nog har japanerna själva en betydande hemmamarknadsavsäuningför defina mottagarna - över 
70 procent stannar inom landet. 

" . 
•• Härintill har i sammandrag behandlats 
en del kännetecken på de nya och högvärdiga 
förstärkarkonstruktionerna från Japan. På 
högtalarsidan kan noteras användning av nya 
och mycket lätta stoffer som konrnateriai och, 
som på de flesta andra håll , utnyttjande av 
effektivare talspolsystem och impulsrespons
förbättrande anordningar i kopplinge~ högta
larelement - upphängning - hölje. Elektro
statelement förbehålls hörtelefoner. 

På tunersidan har redan huvuddragen be
handlats i dessa spalter, och utöver vad som 
där sagts kan tilläggas, att den kända amatör
och kommradiotillverkaren Trio lanserat en 
FM/ AM-mottagare med LED-avstämning , 
Supreme 700 T, där en blå indikering varslar 
om rätt läge och där brusundertryckningsför
farandet är verkligt exklusivt - tunern har ett 
s k PNBS-system , som står för Pulse Noise 
Blanking. Om denna högprofessionella lös
ning inom radiotekl1iken har RT-läsarna in
formerats av Leif Åsbrink. som i nr 11 - 12 
1969 presenterade en byggbeskrivning över 
ett dylikt störnings- och brusundertrycknings
nät. 

Utöver de tidigare nämnda (se RT nr 5 i år) 
fabrikaten kan Onkyos och Herv.id (HR 1.50) 
nya syntesmottagare nämnas. Integra T 411 
heter den från Onkyo, försedd med ett "crys-

forts 

har i sina trafo ett, som man uppger, nytt 
material, ett ömtåligt sådant som varken mot
står stötar eller tryck vid lindningen, egentli
gen, och som dessutom kräver absolut 
spalt jämnhet vid kombinationer. Men genom 
att ge kärnorna ringform och plasta in dem i 
vätskefyllda och av flytande plaster uppfyllda 
material , vilka sedan ges en utanpåliggande 
lindning som avlastar trycket, klarar" man 
problemen, enligt FR, vars FRT-3 sägs ge en 
"hittills icke uppnådd kvalitet". Trafon har 
tre impedansgraderingar. 

Den japanska diamantindustrin: 
Kvaliticerad kunskap ror "nålar" 

Ingen beskrivning av den japanska audioin-
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tal lock system ", enligt tillverkaren. Det 
fungerar så, att den spänningsstyrda lokal
oscillatorfrekvensen jämf"örs i en slinga med 
en syntetisk referensfrekvens, vilken utvunnits 
genom digitalförfarande och delning ur en 
kvartsalstrad svängning. Den från kompara
torkretsen kommande styrspänningen reglerar 
lokaloscillatorn i sådan omfattning, att en 
"absolut" frekvens- och faslikhet inträder. 
Reglertekniskt har vi att göra med en faslåst 
slinga som programmeras = phase locked 
loop. Spännings- och temperaturskillnader 
kan inom vida gränser icke påverka den krets
tekniska stabiliteten i dflta system. Fre
kvensdelningen svarar mot det aktuella ka
nalrastret på sändarsidan, i Europa alltså 100 
kHz, och utom den noggranna digitala indi
keringen och avstämningen - välkända från 
ett par andra superavancerade konstruktioner 
som Sequerra t ex - kan man också få av
sökningsautomatik tack vare konstruktionens 
verkan. 

Andra nya japanska tuners ss den tidigare 
skildrade Aurex 910 från Toshiba har alla 
högkänsliga ingångssteg, upp till sexfaldig 
varaktordiodavstämning och LC-filternät för 
MF-delarna, vilka ger bättre faslinearitet och 
selektivitet, särskilt mot avsökningsområde
nas yttre band, än monolitiska filter. 

dustrin i allmänhet och pick up-innovationer
na i synnerhet vore komplett utan några ord 
om producenterna av diamantnålar. Det antal 
som finns förser hela branschen, med få un
dantag. Audioindtistribehoven tillgodoser 
man jämsides med leveranser av industridia
manter och skärande eggar till verktygsindu
stri n och maskin tillverkare av olika slag -
borrutrustningar t ex är bara en sida av saken. 
Man förser den fysikaliska mätinstrumentin
dustrin med hårda diamantlagringar, textilin
dustrin med detaljer som tråd förare till spin
nerimaskiner, rubinelement och safirfilter för 
den optoelektriska industrin etc. Halvledar
tillverkarna köper diamantdetaljer för ultra
ljudsbonding och rubinjiggar samt safir-

Över huvud förvånar den ännu rätt vid
sträckta användningen av diskreta byggele
ment vid konceptionerna av de nya japanska 
tunerunderverken. Detta är ju en oerhört kost
nadskrävande teknik att falla tillbaka på, men 
naturligtvis har japanerna också tillgripit rc
teknik i betydande omfattning. Talesmän vid 
senaste Tokyo Electronics Show pekade dock 
på högrationaliserade montagemetoder och 
på datorhjälp vid själva konstruktionsarbetet 
(mycket komplexa filterberäkningar) liksom 
vid vissa intrimningsmoment (MF-delar etc), 
omöjliga att göra "för hand". IC-tekniken tar 
givetvis över mer och mer i form av färdiga 
LSJ-kretsar, men man vet även att de är en 
fiende till ljudkvaliteten på många punkter 
där diskreta komponentkopplingar är i stånd 
att prestera mjukare och mera nyansrikt ljud 
(detta är naturligtvis främst en förstärkaran
knuten bedömning). 

Och intressant nog: radiolandet Japan har 
själv betydande avsättning för de inhemska, 
superförfinade tuners som nu börjat komma 
fram. Mer än 70 % av produktionen stannar 
inom landet hos mycket fordrande Hi fi -kun
der. Denna medvetna publik har också för
stått att påverka programmen på flera håll , så 
att både musikaliskt krävande och tekniskt 
komplicerade sändningar blivit en återkom
mande programkälla. • 

fönster för högtemperaturprocesser, isolatorer 
i olika sammanhang använder de hårda mate
rialen, etc. Så med de nya metoderna för fler
kanalgravering och de nya, spårtäta materia
len krävdes '!nålar" och elementbärande an
kare av extremt små dimensioner och med 
svårförenliga krav på lätthet, styrka och rör
lighet. Diamantindustrifirmorna hade då en 
god erfarenhet att bygga på, både ifråga om 
materialkännedom, bearbetning och applika
tioner. I samverkan med ljudindustrins tekniker 
har man sedan också fått fram nya slipnings
mönster (t ex Shibata-), och den nu överlag 
nästan osynligt lilla spetsen som ytterst hela 
återgivningskvaliteten hänger på, tycks inte 
på långt när ha fått sina möjligheter uttömda 



Hög graverings nivå, mindre högtalare 
påverkar dagens rörstärkarbyggande 

~ Den senaste generationenjapansk audioapparatur, åtminstone den som åter
finns i de högre prisklasserna, innebär ett uppvaknande och en omorientering på 
en hel mängd sektorer på en gång: 
~ Den kretstekniska helheten dominerar i ställetför isolerade deta(jförbättringar. 
Problemen med drivning av hela ke4ian uppmärksammas - programkälla, 
försteg och slutsteg. En ny syn på brusbidragetfrån programkälla/signalingång 
har uppstått, och en långtgående anpassning har inletts av signalledet till de 
bearbetande stegen (överstyrningsmarginaler, oklippta transienter, måttlig 
återkoppling o sv). 
~ Med den linjärafälttransistornför «fektsteg har dejapanska konstruktörerna 
fått ett trumfkort på hand som de ämnar bygga på i stor utsträckning . 

•• Att japanerna ägnar såväl marknadslä
get, programvaran som de kretstekniska ny
heterna uppmärksamhet vid insamlandet av 
sina underlag for åtgärder på audiokonstruk
tionsområdet bekräftas av flera inhemska tid
skrifter; organ for elektronikindustrin och 
fabrikantsammanslutningarna liksom inter
vjuade talesmän för de enskilda tillverkarna. 

av differentialfOrstärkarkopplingar. 
Att man sedan några år eftersträvar allt 

högre slutstegseffekter ligger ju i hela den 
"nya ljudvågens" natur, eftersom inga klipp
ningshinder eller utstyrningsgränser helst får 
fOrekomma vid något prognammaterials åter
givning. Nu tillgår man på en del håll den dis
torsionshämmande och linjära effektfälttran
sistorn, som innebär ett stort steg framåt i 
utvecklingen från tidigare lösningar över de 
direktkopplade slutstegen som nu är vanli
gast. Men fOrbättringar kan genomföras på 
också andra punkter under mindre dramatis-

AUDIONVTT 

Fig I. Grace är varumärket för några av de 
nya, Hi fl-världen erövrande japanska pick 
uperna, och här ses i närbild utförandet F -SE. 

ka omständigheter. Redan bekant är tekniken 
med dubbla och väl tilltagna nätdelar fOr 
matning av respektive stereokanal i syfte att 
tillfOrsäkra användaren en obruten och sym
metrisk signaldistribution genom stegen. 4-
kanaltekniken har också skärpt kraven på 
strömforsörjning (och skärmning inuti chas
sierna). Som en fOljd av dessa tendenser ser 
man nu också på flera håll en uppbyggnad ~ 

Vi har i den här serien redan behandlat den 
vikande marknadssituationen på olika håll. 
När det gäller samspelet programvara 
ljudapparatur framgår det främst , att de mo
derna skivornas höga graveringsnivå föranlett 
en prövning av grammofoningångsstegens 
kapacitet - överstyrningsreserverna höjs 
alltmer och kraven på distorsionsfrihet fOljer 
dessa. Tekniskt får ofta ingångsstegen formen 

Fig 2. Grace-utförandet F-SM "Musica" är särskilt avsedd för modernt skivspelande, popmusik och beat. 
Därför har den avsiktligt givits en böj uppåt i tonkurvan, säger tillverkaren. En sådan diskanthöjning 
brukar förstås merparten pick uper visa sig ha alldeles oavsiktligt ... Separationen ska som synes vara 
mycket god. Utspänningen anges till 7 m V vid 50cm/s lateralt vid I kHz och 45 o, vilket är kraftigt. 

ännu, varken ifråga om formen; häpnadsväc
kande nog, eller materialen och deras använ
dande; här konkurrerar ju två skolor - den 
stora, nakna diamantens och den lilla, pålim
made spetsens. Men vilken pick up och vilken 
nål typ man än föredrar, kan det vara bra att 
veta att denna precisionsinfåsta och -oriente
rade, diminutiva anordning med massor un
der 0,5 Jlg numera ska motstå påkänningar 
och tryck om många G och flera ton under 
spårningen av skivans vindlingar. Frågan är 
om någonting så vältaligt illustrerar utveck
lingen som "nålens" transformation från kak
tusstift till mikroelement i musikens tjänst. 

Nästa gång handlar det omjapansk "tape-
ffifi~ • 
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Fig 3. Tonarmen från Shinagawa är rätt "oja
pansk" - inga fantastiska stål- och kromarrange
mang, rattar och orgier i ädelmetallreglage. Här 
är en rätt liten och "tunn" arm med ringa massa 
men god torsionsvridstyvhet och låga resonanser. 
Lite SM E-påverkan kan kanske skönjas i utriggar
arrangemanget rör skatingmotvikten t v. Armen 
betecknas Grace G'707. Som synes fast avkännar
skai. 

Fig 4. Supex-pick uperna upptäcktes snart av kret
sarna kring de amerikanska orakeltidskrifterna 
som starkt lovordade dem. SO 901 Mc E och SO 
900 E är snarlika, men den avbildade 90 I har det 
verkligt originella "huset" av teakträ. Pick uperna 
kommer i en lågimpediv och en högimpediv (50 
ohm) version, och anpassningstrafos finns. 

med skilda nätdelar också för kontrollförstär
kardelens kretsar. Just denna ambition att 
hålla drivspänningarna uppe på en obruten, 
hög nivå har också en annan orsak : 

Trenden mot mindre högtalare 
påverkar effektbehoven uppåt 

Trenderna går, trots allt, över lag mot en 
minskning av högtalarnas fysiska dimensio
ner. Bortsett från vissa kategorier, som t ex 
hornanhängarna, vilka inte sällan s a s formar 
sina rum och bygger sina hus omkring 'dessa' 
stora ljudkällor 'och, vilka en gång byggda 
och installerade, ofta nog blir kvar kanske 
flera tiotal år, är det knappast populärt i dag 
någonstans i Västerlandet att låta stora 
kommoder till ljudskåp belamra de rum fa
miljen helst samlas i. Ett par år såg det ut som 
om renässansen för de riktigt stora högtalarna 
skulle komma, men man får nog säga att det 
stannade vid enstaka ansatser. Det kommer 
givetvis alltid att finnas ett par dussin verkligt 
stora högtalare för bestämda köparkategorier 
- jätteskåp och stora elektrostatsystem eller 
lätt omändrade studiomonitorer - men 4-
kanaJtekniken och andra aktuella strömning
ar bidrog till att den utvecklade högtalartek
nologin allmänt blev förverkligad inom gan
ska måttliga höljesvolymer. Volymer om re
dan 100 liter är numera inte särskilt vanliga, 
och till följd av att man går ner i format och 
att slutna system i hög grad används går ock
så verkningsgraden alltmer förlorad. Detta 
ställer proportionellt allt högre krav på effekt
förstärkarna. Ju hårdare dämpning en smålå-
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Fig 5. Till Supex-pick uperna av den mycket låg
impediva typen fmns bl a den här anpassnings
transformatorn SOT-77 att fä. RT har provat den 
jämte pick uperna, och senare under året ska 
resultatet redovisas. 

da uppvisar, desto stummare och "orörligare" 
luftvolym innesluts i den. Den akustiska 
fjädringens princip blir svårare att anpassa 

J 

l-
I 

Fig 6. En prisbillig pick up har både Grace och 
Supex, och här syns det senare märkets SM M/ 
100. Båda dessa billiga nålmikrofoner avsatte in
tressanta resultat i testet. 

till förstärkarna, och intresset för basreflex
lösningen har på senare år också blivit alltme
ra omfattande. 

Fig 7. Den japanska diamantindustrin har lång erfarenhet och stor skicklighet i att tillgodose en 
rad skiftande behov från maskin till verkare, mätinstrumentfirmor och verktygsmakare. Här visar t ex 
Nagaoka Juwel Co att man kan göra "ersättningar" rör alla slags pick up-nålar till original-
märkena ... Nål-piratindustrin bekämpas frenetiskt av dessa, men inte alltid rättvist. Som fallet 
är med viss fotografisk tillbehörs optik finns utmärkta konstruktioner, och man kan inte döma ut 
en hel bransch med generella ocb svepande omdömen. Precis som fallet är med bilbranschen, som 
ofta köper sina s k originalreservdelar från de utåt bekämpade "piraterna", fär juvelfirmorna också 

·Ieverera vissa kvaliteter till originalpickupfabrikanterna. 



Komplicerade, fasta filter 
eller en FK-variator? 

Andra drag i den nya och påkostade skolan 
som japanerna själva pekar på är bl a de allt
mera lyssningsanpassade filterkretsarna. Här 
förestår intressanta kraftmätningar mellan 
tillverkarna av apparater med komplicerade 
bas-, mellanregister- och diskantregleringsfil
ter med utökade brytpunkts- och övergångs
frekvensmöjligheter och de tillverkare, vilka 
från början bygger in åtminstone embryot till 
en FK-variator. - I det förra fallet kan man 
nu märka mycket verksammare filtermöjlig
heter mot förr och bättre anpassning till åter
givningssituationen i dag, då man t ex ofta 
går ner till 125 Hz i st f 500 Hz som basöver
gång resp i diskanten noterar avsevärda upp
lyftningar i registret i sräIlet för de alltför ti
digt verkande insatserna hos filterkurvor av 
äldre datum. 

Oktavfiltren erbjuder dock de i särklass 
bästa möjligheterna. 

S k tonbalanskontroller är ännu ovanliga. 
En detalj man numera också fmner både i 

förstärkarsteg och på kassettdäck är de in
ställbara nivåerna. Man kan m a o alltid an
passa resp ljudkälla så att ingångskänslighe
ten går att välja optimalt och att en hel appa
ratkedja kan fås att nivåsamstämmas utan 
risk för överstyrningar eller motsatsen av 
nödvändighet till max uppvridna reglage som 
hela tiden ger bek ymmer av ofika slag. 

Impedansvalbarhet nyhet 
på de senare apparaterna 

Att alla bättre apparater numera uppvisar 
omställbara impedansvärden för ingångarna 

Fig 9. Den nya, i nya material utrörda transforma
torn rör pick up-anpassning från Fidelity Research 
i Tokyo. 

Fig 8. Här ett utdrag ur information från den 
japanska industridiamantfirman Ogura, som visar 
sin nya F-serie "nålar" i enjämrörelse med 
en äldre "nåls" ankarinfattning. 4,2 mikrogram 
väger nyheten mot 155 mikrogram rör den äldre 
spetsen. Båda är alltså av den koniska eller 
elliptiska typens slipning rör 2-kanalstereo, men de 
nya 4-kanalavkänDarna är lika små och lätta, 
trots sin mångfasetterade form med komplicer,ad 
"mejsel"-slipning. Tillverkningen är minst sagt 
precisionsbetonad med de nu nästan osynligt små 
spetsarna som ska fogas till det rörliga ankaret 
och orienteras rätt i spetsen rör bästa spårning 
och resonansfri återgivning under väldiga på
känningar i fråga om tryck och centrifugalkrafter. 

bör vara känt. Detta kan ses som ett första led 
i en sakta framväxande omvärdering av sättet 
att se signalleden och deras brusbidrag och 
nivåproblem. Valbara kapacitansvärden är 
ett annat, logiskt steg att ta i de högförfinade 
pick upernas epok. 

Ingångar för flera magnetbandapparater är 
numera en självklarhet liksom mycket effekti
va kopierings- och överspelnings kretsar. 
Ingångar för anslutning av yttre brusreduk
tionselektronik, typ Dolby, dBX eller Burwen 
m fl , anses numera också som ett etablerat 
drag. 

Däremot har bara ett fåtal tillverkare för
sett sina apparater med sådana detaljer som 
elektroniska korsmatningskretsar för vidgade 
stereointryck och inte heller kan man se att 
oscilloskop för avstämning och signalanalys 
ens vid 4-kanaltekniken ännu är särskilt van
ligt. 

Finessrika är den annalkande generatio
nens apparater och system förvisso - men 
n å g o t lämnar man tydligen till kunderna att 
drömma om fram till nästa modellbyte . . . • 

Tonola Proffs Set. 
ny Hi fl-kombination 
- Faktiskt den minsta receivern på marknaden, 
säger man hos Tonola. som tagit upp en delvis 
Dual-framställd kombination av originellt formade 
högtalare, en separat rorstärkardel med radio -
2 X 25 W uteffekt - och Duals skivspelare. An
läggningen kallas Tonala Proffs Set PE 3044. 

Receivern har nästan fått den identiska formen 
aven räknemaskin. Det är en stabil och lättskött 
apparat av liggande typ med praktiskt taget hori
sontella reglage. Receivern är stereoklar och har 
uttag för hela tre högtalarpar - tanken är att man 
kan gruppera två par ljudkällor i ett rum fOr am
biofoni, medan ett annat rum får hysa ett vanligt 
stereopar. 

Tre tonkontroller finns med 12 resp 6 dB inver
kan, och brus/ rumblefilter ingår liksom loudness
kontroll och medhörning från band. - Radiode
len har snabbval av fem program och har enligt 
data känsligheten 1,5 JI. V. Avstämning med visar
instrument. 

Skivspelaren är en PE 3044 med en mullerangi
velse av lägre än - 56 dB. Pick upen heter Dual 
DMS 200. 

Högtalarna, som representerar en mjuk och rund 
form i allt annars kantigt på marknaden, kallas 
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Tonala KonelI resp Trellio/em. Konett är en 
rundstrålare och Trettiofem har direktverkande 
diskant. Elementgrupperingen hos Konett är basen 
rakt ner i golvet och diskanthögtalaren rakt upp; 
spridning 120°. Den forra är en sluten låda oln 13 I 
volym med en 17 cm basenhet och en 3,5 cm dis
kantstrålare av kalott-typ. 50 Hz - 20 kHz utgör 
tonområdet, enligt data. Den större högtalaren, på 
4 ohms impedans liksom Konett, är ett trevägssys-

I tern om 20 I. 21 ,10 och 5 cm mäter elementen som 
ingår. Trettiofem tål just 35 W in, och 45 Hz bildar 
tonområdets undre gräns här. Känslighet 0,40 % 
enl data. 

Tonola Hi Fi AB i Solna distribuerar de här 
kombinationerna. 
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Sonab OA -611 ersätts av 

förstärkarlösa OA 116 

Carlsson-högtalaren 
O A 116 marknadsklar 

En av de Sonab-högtalare som arbete på
gått med under tidigare år och som nu är 
mogen att lanseras är Stig Carlssons 116, fy
siskt lika stor som gamla OA-6 Ila och av
sedd att ersätta denna högtalare. Högtalaren 
har börjat lanseras under våren och försom
maren landet över. 

Enligt beteckningssystemet Sonab nu an
vänder står 116 för förekomsten av sex dik
ante!ement (MT 20 HFC från Peerless, där två 
är på 16 o.hm och fyra är 8-ohmiga med en 
sinsemellan olika riktning utåt/inåt på bas
plattan), en bas högtalare, SC 165 B på 5,3 
ohms impedans och ett mellanregisterelement 
SC 165 M på 16 ohm; båda Peerless och tidi
gare behandlade i RT (se bl a 1974 nr JO). 

Eftersom Stig Carlsson för länge sedan 
övergivit alla tankar på att bredda tonregistret 
med elektroniska medel - läs inbyggt förstär
keri, styrning av membranen m m dylikt -
har 116 inget av den gamla OA 6-seriens bas
förstärkare, negativa motkoppling etc. Ändå 
ger man en tonkurva från minst 28 Hz och 
löpande inom 3 dB upp till 15 kHz; totala fre
kvensomfånget omspänner annars området 
24 Hz - 18 kHz. Högtalaren är som system 
på 8 ohms impedans. Effekttåligheten deklare
ras till 50 W för en DIN 45 573-mätning. Driv
effekten är 5 W för en akustisk uteffekt av 
0,025 W. DelningsfUtret är snarlikt tidigare, 
professionella, och bryter vid 500 resp l 800 
Hz. 

Som en nyhet har man satt högtalaren på 
ledade hjul. Detta har också praktiska orsaker 

"EXP ANDERKRETS" 
HÖRTELEFONNYHET 

Med 4-kanaltekniken kom en rad finesser på vis
sa hörtelefoner som var uppbyggda med flera små 
högtalarelement i kåporna. Man införde på flera 
håll ett "quad-läge", som gav en bredare (och nivå
höjd) signal, jämfört med 2-kanalläget. Det där 
verkar på olika sätt, men det skulle inte förv åna om 
de flesta användare konstant låter omställaren stå i 
det "större" läget, till förmån för en öppnare, mind
re "insprutad" signal. Quad-läget ger vanl igen en 
bredare ljudfront över skallen, och en typisk verkan 
av detta slag har man hos t ex Superex och JVC 
m fl märken. 

När nu välkända Koss lanserar sin modell Pha
se/2 kommer hörtelefonen - av vanlig dynamisk 
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utom flyttbarheten - man får nu ett önskvärt 
avstånd till golvyta utan att behöva ansluta 
höljet med en sockel, som i fallet OA-6:s alla 
versioner. 

Det fmns flera intressanta nyheter i fråga 
om verkan och uppbyggnad, elementmontage 

typ - med ett slags "efterklangsexpander" in
byggd som regleras med totalt fyra kontroller (!). -
Stereoperspektiv och "feeling" av att "sitta med" 
kan man alltså välja inom rätt stora gränser, och i 
USA har den här nyheten fått beröm. Man talar 
om en "dramatisk" skillnad med expansionen ställd 
i max (läge 10) mot "vanligt tvåkanalljud" . 

Expanderkretsen ger i mångt och mycket tydli
gen samma verkan som "quad"-inställningen i en 
del äldre hörtelefoner och även samma effekt som 
stereohögtalarljud, processat genom en 4-kanalig 
matriskoppling. Expandern tar vara på faslägena i 
signalen för att skapa ett intryck av rymd och efter
klang, också om sådan information inte nödvän
digtvis har inlagts i originalprogrammaterialet. 

Bedömare har tagit fasta på att expanderkopp
lingen i Koss-luren ger stereoverkan av vad man 
kallar bättre kontinuitet, man får mindre av isolera
de ljudkällor pumpade in i örat, vilket ju är en 

i basplattorna etc, men RT får återkomma till 
dessa detaljer i samband med att vi får inleda 
egna lyssningsprov med OA 116. 

Priset torde komma att ligga på ca l 900 kr 
per styck i handeln, enligt preliminära uppgif
ter från Son ab. 

gammal angreppspunkt mot viss hörtelefonlyssning 
i stereo. Det blir också mindre av den där effekten 
som låter solisten flyta utåt och uppåt över hu vudet 
- med Phase/2 fördelas ljudet eller leder till en 
bättre mittintrycksverkan. Man sägs också kunna 
"fokusera" vissa stämmor med kontrollorganen 
hörtelefonen har. Nå ja . .. men onekligen finns det 
stora möjligheter i sådana här kretsar, från ytterst 
skarp och bi-aural återgivning till en bred, om
slutande och lite diffus ljudscen. Många har efter
lyst dessa verkningar i takt med att grammofonski
van utvecklats från en enkel 2-kanalprodukt till ett 
"multisound" -medium. 

Lyssningsmässigt ansluter sig Phase/2 till Koss
traditionen, och hörtelefonen låter ganska lik PR 0 -
-4AA. på vars delar den också bygger. Den tätar 
väl mot örat, som alla Koss av dynamisk typ men 
är lite stor och skrymmande, jämfört med dagens 
lätta lurar av konstruktivt annorlunda slag. 



a HP-21 
DOkumenterad kvalitet. 

Ändå b ra 715:-

HP-21 är den lilla med de stora 
egenskaperna. Det märker Du genast. 

Liten, robust, pålitlig - ett elektroniskt mästerverk. 
Du får ett avancerat, lätthanterligt, praktiskt "i-fickan
redskap" som klarar Dina matematiska beräkningar 
- i jobbet, i skolan och hemma. HP-21 kan allt som 
de flesta andra avancerade fickkalkylatorer kan. Och 
litet till. Det märker Du så snart Du provar den. 

HP-21 har de grundfunktioner Du behöver ... 

Det finns fasta program för de grundfunktioner 
Du behöver: 
Briggska och naturliga logaritmer, antilogarit
mer. 
Trigonometriska funktioner (sin och arcsin x, 
cos och arccos x, tan och arctan x, både i grader 
och radianer). 
Omvandlingen mellan polära koordinater och 
ortonormerade. Och y" v:.,1T. 
Minnesfunktion. Och de fyra räknesätten klarar 
HP-21 lika snabbt som Du hinner trycka' på knap-
parna . 

... plus extra finesser Du verkligen 
komlT)er att uppskatta 

HP-21 har Hewlett-Packards sensationella postfix
notation och fyra arbetsregister ordnade i stack som 
gör att man kan skriva in och reducera komplexa 
matematiska uttryck precis i den ordning man nor
malt läser och skriver dem. När man trycker ner en 
operationsta ngent ser ma nomedel ba rt res u Itatet 
och kan alltså följa upp mellanresultat steg för steg. 
Alla resultat visas på ett ljusstarkt LED-indikatorfält 
och i den form Du själv väljer - som flytta I eller fasttal. 
Antal presenterade decimaler väljer Du likaså. HP-21 
arbetar med alla tio siffrorna men rundar automatiskt 
av presentationen enligt förval. 
Ber Du Din HP-21 att göra något som är matematiskt 
omöjligt, svävar den inte på målet - den säger "ERROR:' 

Kvaliteten känns redan i fingertopparna 

Du känner med fingertopparna att varje nedtryckning 
"tagit" och Du behöver alltså inte hålla ögonen på indika
torfältet. 
Andra kvalitetsegenskaper hos HP-21 märker Du inte 

omedelbart, exempelvis att kontakterna är guldgjutna och 
inte kan nötas bort. Det finns t.o.m. en fuktspärr under tan
gentbordet, så om Du stjälper ut förmiddagskaffet på Din 
HP-21 är ingen skada skedd . 

Därför talar vi om dokumenterad kvalitet 

Hewlett-Packard är en av världens största och mest välkända 
tillverkare av elektronikinstrument, med över 3.000 produkter 
på programmet. Den första fickräknare som på sin tid överskred 

aritmetikvallen var från Hewlett-Packard. HP introducerade 
sedan den första fickkalkylatorn för ekonomer, den första pro
grammerbara fickkalkylatorn och nu senast fickkalkylatorn med 
stoppursfunktion. 

Alla dessa kalkylatorer är idag pålitliga och effektiva redskap 
åt över en halv miljon forskare, tekniker och ekonomer. HP-21 
har alltså en hel del att brås på .. . 

Bestäm Dig för nya HP-21 nu - i jobbet, skolim och hemma! 

HEWLETT PACKARD 

Försaljnlng , service och assistans på 172 platser i 65 tänder 
Enighetsvagen 3. Fack. 161 20 Bromma 20, tel. 08/73005 SO. 

BODEN Mercur AB, 0921-135 04, BORAS AB J F Björsell , 033-1178 40, ESKILSTUNA Liljedahls AB, 016-11 74 50, FALUN Blids Bokhandel, 
023-22650, FARSTA NK, 08-940400, GÄLLIVARE Mercur AB, 0970-109 95, GÖTEBORG Kontorssystem , 031-17 44 55, NK 031-1733 80, 
HOFORS Blids Bokhandel ,0290-273 56, HÄSSLEHOLM Lanners Elektronik, 0451-845 67, HÄRNÖSAND Mercur AB, 0611-17540, JÖNKÖ
PING NK-FRI , 036-160020, KALIX Mercur AB, 0923-10175, KARLSTAD Gösta Hansson & Co, 054-187475, KIRUNA Mercur AB, 0980-
14544, KRAM FORS Mercur AB, 0612-105 58, KRISTIANSTAD Sture Andersson AB, 044-124500, LULEA Mercur AB, 0920-14210, LUN D 
Sture Andersson AB, 046-13 96 00, LYCKSELE Mercur AB, 0950-104 51, MALMÖ Eckerström & Samuelson, 040-124098, N K, 040-77000, 
NORRKÖPING Bokman KR Center0l1-12 92 80, PITEA Mercur AB, 0911-11159, SKELLEFTEA Mercur AB, 0910-36070, SKÖVDE Schön
borgs Kontorsmaskiner, 0500-83561, SOLLEFTEA Mercu r AB, 0620-11210. STOCKHOLM Akademibokhandeln , 08-337143, NK, 
08-230000, Svanströms, 08-228060, SUNDSVALL Mercur AB, 060-113231, TÄBY NK, 08-7580370, UMEA Mercur AB, 090-113338, 
UPPSALA Fyris, 018-149015, VETLANDA Kontorsspecial AB, 0383-14020,VÄSTERAS Liljedahls AB, 021-113360, VÄXJÖ AB Helmer 
Nilsson , 0470-13480, ÖREBRO Englunds Kontorsservice, 019-13 62 90, NK-FRI , 019-1303 75, ÖRNSKÖlDSVIK Mercur AB, 0660-11895, 
ÖSTERSUND Mercur AB, 063-1143 59. 
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I PRAKTIKEN RÖN och TIPS 

Trimbar diod löser problem 
med övergångs distorsion i slutsteg 

•• Ett problem som alla ljudtekniker 
har brottats med är övergångsdistorsio
nen i ett mottaktkopplat steg, dvs kret
sens oförmåga att återgiva en ren signaI
gång genom nollnivån. Då uppstår det 
vissa former av "knän" i signalen, och 
detta måste elimineras snarast. 

För att en transistor skall kunna leda, 
måste insignalen komma över bas-emit
terspänningens nivå, som vid kiseltransis
torer är ca 0,65 V, och detta får inte ske 
språngvis utan mjukt och linjärt. 

Basspänningskedjan skall dimensione
ras så, att de båda transistorerna får de 
rätta arbetspunkterna. I fig 1 visali hur 
detta i princip går till. Här lyfter en fast 
ström genom RI - DI -D2-R2. Spän
ningsfallen över dioderna motsvarar 
samma spänningsfall över bas ·emit
tersträckorna i resp transistor. Dessutom 
kommer dessa dioder att vid skiftande 
temperatur kom pensera för tr ansistorer
nas temperaturkänslighet. Hade vi infört 
en resistiv spänningsdelare i stället Jör D l 
och D2, hade VI inte fätt denna 
kompensation. 

Hur vi än löder och provar fär vi dock 
inte bukt med den sista biten av över
gångsdistorsionen. Problemet s kulle lösas 
om man bara kunde variera spänningsfal
let över dioderna litet. Det är h iir som den 
variabla dioden kommer in i bilden. 

Fig 2 visar schemat över den "t rimbara 
dioden". Kretsen består aven transistor , 
vars bas inkopplats till en spänningsdela
re. Kretsen genomflytes aven ström ID, 
och genom atf variera spänningsdcIaren 
kommer spänningsfallet UD att kunna 
varieras inom vissa gränser. Följande 
förhållande råder i kretsen: 

UD =RA +RB RA 
UBE RB ; UD =UBE (I + RB ) 

De fasta resistanserna i spänningsdela
ren kan givetvis utbytas mot en potentio
meter för mera noggrann inställning av 
spänningsfallet. Fig 2. Nu har vi kon
struerat en "trim bar" diod, och den kan 
sättas in i det tidigare diskuterade slutste
get enligtflg 3. Inmatningen av insignalen 
sker nu via två kopplingskapacitanser C l 

Av STIG R HJORTH 
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Fig 2. Den 
"trimbara 
dioden". 
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Fig l. Ett ordinärt komplemen
tärt slutsteg med dioder i bas
spänningskedjan. el + 
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Fig 3. Ett slutsteg med den "trim
bara dioden" i baskretsen. 

1.0 
Fig 4. Kopplingens U 0- ID-karakteristik. 

och C 2 • Till utgången anslutes den no
minerade lasten och över densamma an
slutes ett oscilloskop och/eller en dis 
torsionsmeter. Med PI inställes nu dis
torsionen till lägsta värde. 

Det vore synd att inte nyttja denna 
trimbara diod oftare, och då vid de tillfål-

Tz 

L----_-_u 

1.5 2.0 

UD 
Vf)LT 

len man behöver en fast spänning mellan 
0,65 V (framspänningsfallet i en vanlig 
kiseldiod) och 3,3 V (vanligaste under 
zenerdiodspänningen). Den är inte avsedd 
som stabi l referensspänningskälla, men 
erkänn att det är fascinerande med en 
trimbar zenerdiod! • 



· COMMANDER POLICE MONITOR 
Ny modell med Local Selector 

NYllET nu med 38 kanaler 
80- 160 MHz Självsökande Dubbelband 80-430 MHz 

Super-Scanner 

Ytterligare en helsvensk Commander konstruktion, en efterföljare till den så berömda Commander 134. Givetvis är 
denna nya modell utrustad med Commanders unika minneskrets och lokalselektor. 

Commander 144 kan användas både som BAS och MOBIL station. Inbyggd ledbar teleskopantenn som är ställbar i 
alla lägen, för bästa möjliga mottagning samt uttag och medföljande kabel för 220 V gör att apparaten är klar att 
användas stationärt. Dessutom kan man montera en fast basantenn, vilket förbättrar mottagningen avsevärt. Mon
teringsbygel för bil samt uttag och medföljande kabel för 12 V gör att den passar lika bra i bilen. Ändlösa timmar 
av dramatik och informativ radiolyssning. LYSSNA PÅ VAD SOM HÄNDER - NÄR DET HÄNDER. 

Automatsökning på 7 låg-/7 hög-bandskanaler och på lokalselektorn valfri inställning av 12 låg-/12 hög-bandskana
ler, alltså plats för TOTALT 38 OLl KA KANALER . Ständig passning på polisens riks-, trafik-, helikopter-, fartkontroll
frekvenser och ändå plats för de olika orternas lokalfrekvenser. Sökningshastighet: 12 kanaler per sekund. Givetvis 
finns även omkoppling för manuell sökning eller fast inställning av önskad kanal. 

MINNE med 2 sekunders fördröjning för att hålla kvar bärvågen, så att Ni inte missar någonting när samtalet övergår 
från t. ex. bas till bil. Detta är en Commander konstruktion från början och i denna modell, 144, finns givetvis original 
Commander minneskrets. 

51C, 31 TRANSISTORER, 2 FET, 38 DIODER. Känslighet: 0,4 uV på 80 MHz-bandet, 0,4 uV på 160 MHz-bandet, 
0,6 uV på 430 MHz-bandet. Kontinuerligt variabel brusspärr. Dubbla HF-steg för att Ni kan avsöka båda banden 
samtidigt på valfria kanaler. Omkoppling mellan låg- och högband sker lätt med omkopplare med ny och modern 
design. Inbyggd högtalare på 8 ohm, men även uttag för extra högtalare. Inbyggd teleskopantenn, men givetvis 
även uttag för bas- eller mobilantenn. Storlek: 16 x 7 x 21 cm. 

Commander 144 finns i två versioner, 80-160 eller 80-430 MHz. Ni kan lyssna på följande band: 
80 MHz Polis, t. ex. fartkontroller, tull , taxi , brandkår, ambulans, civilförsvar. 

160 M Hz Polis i Stockholm - Göteborg, amatörradiotrafik, kusttelefoni, sjöräddning, taxi, företagsradio. 
430 MHz Telev~rkets mobiltelefon, företagsradio, amatörradiotrafik och eventuellt nya polisbandet. 

EXTRA NYHET! 

Katalog GRATIS! 
Polisradio från 327 :-. Privat
radio. Snabbtelefoner. Walkie
talkie. Instrument, antenner och 
tillbehör. 

NYA BANDET Pris 965:-.. 
80-430 MHz Ordernr.115.144 

Commander radio ab Tel. 040 -9167 10 
Box 5155 . 20071 Malmö För återförsäljare: 040-781 89 
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Hl -marknadsinblick i räknedosor 

Räknedosans förfåder 

Räknedosans historia är lång ochfylld av q;ärvaförsÖk. På senare tid har dess utveckling accelererat 
våldsamt och resulterat i det vi idag kallar för räknedosor. 

•• R äknehjälpmedel har sedan urminnes tider 
använts av människan. Så tidigt som när man 
började bo tillsammans, sköta boskap och att driva 
byteshandel torde de ha funnits. 

Redan långt före vår tideräknings början använ
de kineserna kulramen, och använder den fortfa
rande. De tidiga arabiska astrologerna förfogade 
över räkneinstrument med vilka de utan svårighet 
kunde lösa astronomiska problem; det arabiska 
astrolabiet. 

Den första bärbara räknemaskinen, med vilken 
man kunde dividera, multiplicera, subtrahera och 
addera, konstruerades många hundra år senare av 
den franske matematikern Blaise Pascal, som levde 
1623-1662. 

Flera matematiker på 1700- och 1800-talen, t ex 
Leibniz, Moreland, Lyon och Babbage, försökte 
göra sinnrika räkneinstrument, men den dåtida 

Av FLORENT SICKENGA 
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mekaniska tekniken och framför allt avsaknaden 
aven stark drivkälla som elmotorn, gjorde att bara 
enstaka exemplar kunde byggas. 

En av de första som lyckades serietillverka räk
nemaskiner var vår landsman Willgodt Theophil 
Odhner, som levde mellan 1845 och 1905. 

Elkraften accelererar utvecklingen 

Elkraftens tillkomst hade en dramatisk inverkan 
på räknemaskinens utveckling. Först kom motor
drivna mekaniska maskiner, och därefter datorer 
där räkneoperationerna blixtsnabbt kunde lösas 
tack vare elektromagnetiska strömbrytare och elek
tronrör. Men dessa första generationens datorer 
var riktiga bjässar. 

Helt revolutionerande blev transistorns tillkomst 
för 25 år sedan. Framstegen på halvledarteknikens 
område, främst miniatyriseringen, har gått så långt 
att datorns minsta släkting, räknedosan, skulle 
kunna göras mindre än en enkrona. Tyvärr vore 
det väl i så fall omöjligt både att manipulera och 
avläsa den. 

I 

ILb 

16/'6-1716 

LSI-kretsar 
krymper storleken 

Vad som möjliggör detta är de s k LSI-kretsarna 
(Large Scale Integration), där tusentals transistorer 
och andra komponenter som dioder, kondensatorer 
och kopplingselement är sammanpackade på en 
yta, inte större än 3 X 3 mm, till en enda LSI -krets. 

Denna enhet tillverkas med en teknik där man 
använder små tunna skivor av kisel som bearbetas 
på fotokemisk väg. Man sammanbygger inte längre 
olika komponenter som transistorer och kondensa
torer, utan hela kretsen tillverkas av ett och samma 
material. På halvledarmaterialet påångas tunna 
metallskikt i olika lager, beroenende på vilken funk
tion de kommer att fylla. Dessa tunna metallskikt 
utformas efter vissa förutbestämda schabloner, en 
för varje skikt, som då på fotokemisk väg genom 
ljus utsätts för en kemisk reaktion. De belysta de
larna kan sedan tvättas bort, varefter det önskade 
mönstret återstår. 

För varje skikt upprepas denna process till dess 
att hela enheten blivit en sandwichstruktur med en ..... 
tredimensionellt arbetande LSI -krets. . ,... 

RAKNE-Ll~6A AV PASCAL 1623-1662 



Gesellschaft zur Förderung der Unterhaltungs
elektronik (GFU) mbH, Frankfurt1M 

l!:i1 AMK Berlin Ausstellungs-Messe-KongreB-GmbH 
D 1000 Berlin 19, Messedamm 22 
Tel.: (030) 3038-1, Telex : 0182908 amkb d 

För upplynsninger och informationshandlingar v. g. o. vänd Er också' till : Tysk-Svenska Handelskammaren, Box 1223, S-11182 Stockholm 
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RT -marknadsinblick i räknedosor 

Räknedosor på svenska marknaden 
Presenteras i RT -sammanställning 
Vi har sammanställt datafrån leverantörer av 148 olika räknedosor och presenterar dem här i en 
unik översikt. 

•• Fickkalkylator, elektronisk miniräknare, 
elektronräknare, kalkylator, fickräknare, 
pocketräknare och elektronisk räknesticka är 
några namn som givits åt vår tids lilla, 
överallt närvarande, elektroniska räknedon. 
Tekniska nomenklaturcentralen, TNC, har 
föreslagit att man på svenska ska kalla ett li 
tet, bärbart, elektroniskt räknedon för räkne
dosa, ett ord som är bildat i analogi med räk
nesticka. Vi kommer häT att använda benäm
ningen räknedosa. 

25 miljoner 
räknedosor 

Under år 1974 såldes i världen 25 miljoner 
räknedosor. Det företag som sålde fl est av 
alla var Texas Instruments, som sålde 4,5 mil
joner. Bowmar sålde 1,8 miljoner, RockweIl 
1,5, National 1,2 miljoner 9ch Litronix och 
Commodore vardera l miljon. 

Dessa företag var de största säljarna på 
världsmarknaden och sålde tillsammans Il 
miljoner räknare av de 25 miljonerna. Detta 
innebär att dessa sex jättar från USA stod 
bakom 44 % av världsförsäljningen. De åter
stående 14 miljonerna räknare tillverkades av 
ca 50 företag i USA, Asien och Europa. 

New York Times meddelade i december 
1974 att var lO:e hushåll i USA nu har en 
räknedosa. Man menade att marknaden 
kommer att expandera till år 1977, då 160 
miljoner räknare ska finnas i drift, och att 
marknaden då ska vara mättad. Därefter 
kommer försäljningen i världen att stabilisera 
sig på ca 40 miljoner st per år , eftersom man 
beräknar att medellivslängden för en räknedo
sa blir ca 4 år. 

Sammanställningen 

Vår ambition med sammanställningen är 
att den ska uppta alla de på den svenska 
marknaden förekommande räknedosorna. 
Tyvärr har vi kanske missat någon vid mark
nadsinventeringen. I något fall har vi hittat en 
räknare utan känd återförsäljare, vilket torde 
betyda att den utgått ur marknaden . Över 
huvud taget har det förmärkts en viss· orolig
het bland de billigare typerna. Oroligheten 
har bestått i byte av leverantörer, beteckning
ar och fabrikat. 

Priserna på räknedosmarknaden är ju rätt 
kända för sina variationer, särskilt då nedåt. 
De priser som finns i tabellen är uppgivna av 
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leverantörerna vecka 16 och 17, 1975. 
Alla övriga data är de som leverantören har 

uppgivit. Detta gör att det i några fall kan 
föreligga skilda tolkningar ang egenskaperna. 

Tre kategorier 

Vi har i sammanställningen av räknedosor
na delat in dem i tre kategorier. Den första 
innehåller sådana räknare som kan användas 
för enklare beräkningar med de/yra räknesät
ten. De kan också som extra facilitet ha pro
centtangent och något slag av minnen. Natur-

Fig f. Algebraisk inslagning används på Texas 
Instruments SR-16. 

ligt nog finner man i denna grupp de billigaste 
typerna som säljs på varuhus och liknande. 

Den andra kategorin utgörs av räknedosor 
som utöver de fyra räknesätten innehåller 
vanliga tekniskt-matematiska/unktioner, som 
t ex invertering, rotutdragning och trigono
metriska funktioner. 

I den tredje gruppen har vi slutligen samlat 
sådana specialräknedosor, som t ex ger möj
lighet till avancerade ekonomiska och statis
tiska beräkningar. Denna grupp är f n minst, 
men borde kunna öka kraftigt allteftersom 
man även utanför teknikernas traditionellt 
räknedosvänliga krets lär sig att uppskatta 
hjälpen från moderna räknedosor. 

Svårt att välja 

En presumtiv köpare av räknedosor har en 
svår uppgift i att bestämma sig för vilken typ 
han vill satsa på. Vår översikt kan hjälpa till 
att utvärdera vilka räknedosor som fyller de 
krav på räkneegenskaper som man vill ha 
uppfyllda. Minst lika viktigt är att räknarens 
kvalitet håller måttet, att den utlovade garan
tin verkligen fungerar , att service finns till 
gänglig under rimlig tid framåt osv. För att 
kunna göra en meningsfull bedömning av des
sa egenskaper, måste man dels testa appara-

terna noggrant under realistiska betingelser, 
dels undersöka återförsäljarnas förmåga att 
kunna ge framtida service. Vi har valt att 
endast presentera av resp leverantör uppgivna 
data. 

Rent allmänt kan sägas i detta fall, som i så 
många andra, att ett känt fabrikat eller en 
väletablerad importör ger en större trygghet 
vid köpet än ett litet okänt namn i något led. 
Därmed är icke sagt att ett okänt namn skulle 
vara sämre, men att köp av ett okänt märke 
ställer större krav på inköparens eget omdö
me. 

Olika typer av indikator 

Det allra st.<irsta antalet räknedosor är i 
dag utrustade med röda lysande siffror av 
lysdiodtyp. Fördelen med dessa är en mycket 
lång livslängd och stor okänslighet för me
kanisk påverkan. Nackdelen med dem är en 
tämligen hög energiförbrukning (den klart 
största delen av hela räknedosans energiför
brukning) och att denna dessutom tilltar med 
tilltagande storlek och ljusstyrka på siffrorna. 

SitTrorna görs därför ofta obekvämt små 
och ljussvaga för att hålla energiförbrukning
en nere. 

Ett annat sätt att minska förbrukningen 
kan vara att använda sitTror av gasurladd
ningstyp. Man kan då få större och tydligare 
sitTror utan att för den skull få oacceptabelt 
liten livslängd på batterier eller ackumulato
rer. Gasurladdningsrör görs oftast i andra 
fårger än rött, t ex grönt. Nackdelen med dem 
är att de kräver en hög matningsspänning 
som måste alstras i räknedosan med en elek
tronisk omvandlare. Denna kan äta upp myc
ket av vinsten med den lägre energiför
brukningen. Gas urladdningsindikatorerna är 
också mera mekaniskt känsliga än ljusdiodin
dikatorerna. 

Några få räknedosor på marknaden är ut
rustade med sitTerindikator medflytande kris
taller. Den skiljer sig för en betraktare främst 
därigenom att sitTrorna inte är lysande, utan 
framstår mörka mot en ljus bakgrund. Det 
går alltså inte att avläsa räknedosan i mörker, 
men detta torde vara en ringa nackdel då det 
knappast heller går att manipulera den i mör
ker. Den stora fördelen med flytande kristall 
indikator är det exceptionellt låga etTektbe
hovet. Man har tidigare från fabrikanthåll 
haft problem med livsl ängden ho~ flytande 
kristall -indikatorer, men numera räknas den i 
lO-tusentals timmar. Flytande kristaller är ~ 



BraTV2-bild 
också i besvärliga lägen. 

Hirschmann Super Spectral 
Den har hög förstärkning och god 
riktverkan. Därför ger Hirschmann 
Super Spectral utmärkt TV2-bild också 
i besvärliga lägen och långt från 
sändaren. 

Monteringen går snabbt. När du 
fäller ut reflektorn låses den automa
tiskt av ett snäpplås. Inga skruvar. 
Och elementen vrider du bara ett 
kvarts varv. Där låses de säkert. 

Reflektorns utformning och den 
smala elementprofilen ger obetydligt 

vindfång . Det minskar vibrationerna och därmed kraven på 
mast och stagning. Elementfästet är av Ultramid B4K, en plast som 
tål solens UV-strålning och som är nästan omöjlig att bryta av. 
Elementlåset gör att antennen går att fälla ihop så den tar liten 
plats. Både vid transport och lagring. 

Hirschmanns breda antennsortiment - radio-, TV-, husvagn
och bilantenner - kan du snabbt få från oss. Dessutom antenn
filter, förstärkare och kontakter. 

Svenska AB Philips 
Servex, Fack, 10250 Stockholm 27 

Orderkontor 
Stockholm Tel 08-635520 
Sundsvall Te1060-150980 

PHILIPS 
Informat1onstjänst 12 
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Bowma r Ekman& Co. Box 230, 8 • • ••• ••• 25 142 135x70x20 199 . • • cr= 
Math Mate I 40 123 Göteborg 

031 / 174580 = 
Bowma r •• • • • • ••• • • • a 
Math Mate II .-
Bowmai'lVlXT5 .. ••• • • • • • • • 10/5 ~ 170 150 x70 x 19 250 . • • 
Bowmar MX 35 .. g • • • • • • • • • • 25 5 ~ 170 150x70x 19 395 •••• m: 
Bowmar MX 55 .. 8 • • ••• •• 5 I 190 147 x 75 x33 380 •••• =-=-
(almaster Svens k RadIO. 23400 Lo mma 8 . • I • • • • I 95 78 x 55 x 18 323 • = 
1Iltramini 80 I 040/46 50 75 r I CD 
Ca,io~1i", .. 6 0.2 I . . • I . •• 350 147x77x42 175 • . =-
Kovac LE 802 .. 8 • 2 • . •• I . •• 165 135 x 68 x 28 350 • = 
Log,tech LC80lM .. 8 • 2,4* . ; ••• •• 160 135x83x30 253. • •• *Ävenadd-Iäge ~ 
Kovac K 800 .. 8 • 2,3 I . .. . . .. 650 2 15 x 14 x 6: 41{. I . '""I 

Rcmington8 19 Sperrx Rem,ngton, 8 • . • • • • • •• 40 I 400 J 130x80x30 294. ..." 
Box 7024. 1038 1 Stock holm I I 

Remington 1000 
Remi ngton 825 GT 
Monroe 30 

Monroe 40 
Melcor 1100 

Melcor 550 
Aristo M 36 

Aristo M 64 
Technipet M-fI n 

Victor Mini 

Victor 95 
Texas Instruments 
T I-1500 

Texas Instruments 
TI-2550 
Texas Instruments 
'1'12500 II 
Texas Instruments 
'1'1-5050 

Royal RC86M 

Kovac LE 80R P Beelle 
Kovac LE 802 PT 
Kovac F-8 I'R 
Kovac8 18 M 
Plust ron 

Ifbatron 80 1 
Facit 1101 

Facit 11 06 
Sharp 8000- R 

O&'?2 25 60 

• • • I • • 
8 • • • • • I • • • 

Monroe Internationa l, 
Fack, 172 03 Sundbyberg 
08/834475 

• 2* • •• • • • • 

Blijenburg Electroni Ca lcul ators, 
Torsvik svage n 9. 18 1 34 Lidingö 
OSn65 31 33 

Ekab, Pl atensgata n 8, 
58220 LinköPing 013/ 143370 

AB Kje ll Tennbi& Co, 
Östra Hamngatan 17, 
41 I lOGÖleborv. 03 1/ 177820 
AB Ca rl Lamm, Box 3236, 
10364 Stockholm 08/23 26 40 

Texas Instrum e nis-Sweden AB , 
Skeppargatan 26, 
104 40 Stockholm 08/633446 

år Konta kt AB, Kun gs holmsgatan 
20, 11 227 Stockholm 
08/54 1875 

(jeorge Broddma n AB , 
Box 49041 , 100 28 Stockholm 
08/52 0285 

FaCIl AB,TU545 Stoc khOfm 
08/ 130100 

lO • 0-6 * 
8 • 

8 • 0-7 
x • 
8 • 2 
8 • 

I 
8 • 2 

8 • 
8 • 

8 • 1,4 

8 • 
9 • 2 

• 

• 
• 
• 

r 8 • 2,4* 
~ • 

I 8 • 
8 • 

. 1 

· 1 

• 
· 1 

I 

. 1 

• 
• 
• 
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• I 
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• 
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• 
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• 
I 

• 

I • I 

• • • 
• I · • 

· 1 • • 
• ! • • 

• 

• ·1 • l · 
• - [ . • 
• I • • 
• • • • 
• · 1 • • • 

·l · • 

• t • • 
• t • • • 

8 • • I I.. r . • 
AB K.ontorsutrustning, 1 8 -.-- I . •• I · I • 
Fack, 59700 Åtvidaberg 
012QL8 1000 I 

• • 
• 

• 
• 
• 
• 

• • 
• • 
• • 

• • 
• • 
• • 

• • 

• • 
• • 
• • 
• • 

• 

• 
• 

• 

25 130 1 98x6 1 x22 347 
20 ~130x 11 5xJ0523 
20 3 12 152 x86x5 1 382 

20 312 152x86x5 1 465 
10 150 155 x80 x 25 180 

150 155x80 x 25 375 
30 195 151 x62xl8 - 3'15 

30 ' 195 151x6 2 x lX 395 
6 290 145 x 100 x 2') --775 

10 I 2,{) 140 x70xj) -'IoS 

30 180 165 x75 x23 229 
4 27U I 12Ux )U x2U Z':] ) 

6 265 165 x 80 x45 , 375 

4 265 140 x80 x 40 1 295 

820 220 x IOO x 65 

10 280 .1 150 x 90 x 35 1425 

50 80 105 x 60 x20 I 195 
)U T4(Jx 74 x3)L19 
10 150 145 x 75 x 20 229 
10 230 170 x90 x 30 295 

11 5 110 x 71 x-2Lf49 

210 153 x 73 x24 99 
15 200 143 x 70 x 19 2.98 

100 195 120 x80 x 2 1 570 
15 225 137 x 85 x 26 I 250 

Sharp El 8100 S 8 • ••• L~ I .. 12 270 1 122 x 86 x 30 I 465 

• 
• 
• 

• 

• 
• • 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• • 
• • 

• • 
• • 

• • 
• 

• • 

• • 
• -• • • 

i 

· 1 • • 

• I • • 
I 

• • • 

• • 
~ 

• j • 

• 
. j 

• 

I 

I 

* Ä ve n add-Iäge 

* Ä ven add-Iäge 

I 

Skriver talen pa remsa. 
Tangent finns för 
numrerillgJ)å remsan. 
Spari ndi kator 

•• ~rindikator 

• • 
• . j 
• • • ~ * Även add-Iäge 

I' • • 

Tangent lOr x' 
•• ;-SVensktillverkad 

• • ". T angentJör x 
•• • 

• • • • 
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Abatron 804 
Hornet S R-12 

Hornet Mini 816 
RoekwelllO R 

Roekwell20 R 
Roekwell Anita 113 
Litronix 1102 

Litronix 2230 

Litronix 2230 R 
Commodore 784 D 

Commodore 887 D 
Commodore 987 R 
Sinclair Cambridge 
Typ 3 

Sinclair Cambridge 
Memorr 
Sinclair Oxford 100 
Sincla ir Oxford ioo 
Sinclair Execut ive 
Typ 3 

Canon Palmtronie 
LE 84 
Canon Paimtronlc 
LE8 1 M 
Novus 650 

~ovus 850 
Novus 820 

oms 950 
"'ovus gli 
Novus 822 
Novus826 

Olympia CD 60 

Aritmatic 

Rema 083 

Rema 801 M 
Lloyd Aeeumalle 30 

Uoyd Aeeumatie 20 
Lloyo Aeeuma le 'tu 

Toshlba III IS 

Vatman 

Umsonic 707 
Unisonic 727 
Unisonic 757 

T 

.. 
Nova Swetrade AB, Box 133, 
75104 Uppsala 918/366973 

Scandia Metric AB , 
Banvaktsvägen 20 
171 19Solna 08/8204 10 

Ronex, Box 5031, 
2007 1 Malmö 040/ 103590 

H 

j anic Mac hine AB , 
Sveavälien 17, III 57 Stockholm 
08/23 4 00 

Beckman Inno vation AB, 
Box 171 16, 10462 Stoc kholm 
08/440050 

Gnon Svenska f orsaljnmgs AB, 
Box 2084, 12702 Skärnolmen 
0&'970420 

National Se mm conductor s weden, 
Sikvä~en 17, 135 00 Tyresö 
08/71 04 80 

" 
Kontorsm,ljo AB, 
Box 1<4040, <400 20 Götebo rg 
03 1/830120 
Svenska Olymr,ia AB , 
Duvnäsgatan 4, 11634 Stockholm 
OR/d' 109-50, 
Aritmatic AB , 
Box 169, 15200 Strängnäs 
0 152/15580 
Rema Kontorsmaskiner AB , 
Box 22115 , 104 22 Stockholm 
08/541950 

" EJectromc Ottillles, 
Box 7029, 16107 Bromma 
08/879455 

" 
" 
" 

Hadar Schmidt Special-
maskiner AB, Stortor~e t 29, 
2 11 34 Malmö 040/ 12 477 

" 
" 
" 

8 • 
8 .. • 
8 • . 1 
8 • .' 
8 • • 
8 • 2 • 

I S • .' , 
8 • 2 . ! 

8 • • 
X • • 

8 • • 
8 • • 
S • • 

8 • . : 
• • 
• • 
• • 
• • 
• 

• • 
• • 

6 2 · 1 
8 • • 

• • 
9 2 • 
8 • • 
8 • . " 

, 8 • • 
8 • • 

• • 
• • 

6 • 

8 • .' 
8 • 

, 
8 • 4* I. 
8 • I 
8 • 4* 
~ • • 
8 • 2,4 • 
8 • , 

8 • • 
8 • 

,. 

I I 
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• I· • • · 1 • • • 
• • • • 

l· • I • , • • 

I • .' • • 

~. • • • • • 
• • • • • 
• • • • • • 
I , 
• • ., • .' • • 
I I 

I 

• • • • • • • • 
• • • • 

• • • • • 
• • • • • 
• I · • • • 

i 
~ • • I • · 1 • • 
• • . , • • 
• • • • . , • • 
• I • · 1 • 
I I 

• • 
~ 

• • • 

r lo 

I • • • 
I 
• • I • • 

r • • • • • 

I • 
I 

• • 

• ! • • • 
• I • • • 

• • • 
'" • • • .. • • I • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • • 

• • • • • • 
I • • I • I 

• • 

• • • I • I • 
, I ,. • • • • • • • 
r· • • I • I • • • 

! 

• • • • • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • • 

• r I • • • 

• · , • , • • i I I: • • • • • 
• ~ • I • 1 • • 

~ I J -- -

24 150 138 x 80 x 30 185 • 
JO IIO x 65 x l5 198 • 

11 0 11 8 x 73 x 23 179 • 
150 138 x 76 x 21 174 • 
165 153x76x2 1 253 • 

6 I IU IlUx7Ux24 4UU 
20 240 ISO x 80 x 20 178 • 
16 240 150 x 80 x 20 298 • 

8 ~4U l I)U x~U x LU , 411 

8 120 135 x6U x 22 129 

8 140 145x70 x 25 168 • 
8 165 138 x '2 x 26 248 

15 105 IIO x sO x l8 139 • 

25 105 II Ox 50 x 18 189 • 
10 160 155 x 75 x30 139 • 
10 160 155 x 75 x 30 199 • 
15 70 139 x 56 x 9 298 • 
12 70 139 x 56 x 9 398 • 
18 250

1 
145 x 89 dO 229 

50 210 153 x 73 x 24 347 

14 3S0 138 x 78 x 37 347 

20 100 125 x 68 x 22 125 • 

20 11 0 125 x 68 x22 146 • 
20 11 5 125 x 68 x22 159 • 
20 105 125 x68 x 22 160 • 
20 11 5 125 x 68 x22 173 • 
15 11 5 138 x 68 x 22 187 • 
15 125 138 x68 x22 201 • 
15 140 135 x6h22 360 • 

I O I x x 
10 580 175x l12 x 48 876 • 

265 114 x 90 x 27 235 • 

30 120 8 1 x56 x 23 99:50 • 

12 210 134 x84 x 25 280 • 

12 250 135 x 86 x26 1365 • 
so z:r'i I 14U x 9U x z5 294 • 
45 230 140 x 90x25 370 • 
W :~ JU XÖ: x '" • 

420 175x I04 x 47 58l • 
250 134 x 87 x29 160 • 

150 x 80 x 35 , 41, • 
400 185 x 120x 40 465 • 
400 185 x 120x 40 582 • 

I I 
- ----, 

• • 
• • 
• 

• 
• • • • 

• • 
• • 

• • • • 
• • 
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• • • 
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• • • • 
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i 
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• 

• • Sparipdikator och 
automatisk avstängninl 
av maskmen. 
Reversetangent. 

• • Reversetangent. 

• Last x-tan!:ent. 
• Last x-tangent. 

· 1 
i -
I 

Sarindikator 

Sarindikator 
Sl2arindikator 
Sparindikator 

• Spa nna.l'ator 

• 
• * Enbart eliminator. 

Laddaggregat mot 
till ägg. 
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I , 
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SR 1015 Sve nsk Radi o, 234 00 Lomma S • • • • • • • • 160 140 x70 x25 SI7 • 
040/465075 

Casio FX-IO .. S • • • • • • 17 350 150 x95 x61S 61S • 
Remingtong SS R-S Sgerrr Remington, Box 7024

6 
S • • • • • • 20 500 117 x l16 x5C 465 • 

I 3 S Stockholm OS/22 25 6 
Remington SSR-9 .. S • • • • • • • • 35 200 5S2 • 
HP21 Hewlett Packard Sveri~r AB, 10 • 0-9 • • • • • • • • 5 170 130x6Sx30 715 • • 

Fack, I6120Bromma S1730 0550 -
HP35 .. 12 • • • • • ~ • • 5 255 147 xS I x25 1115 • • I - I- I- I- I- I- 1-

Melcor SC 635 Blijenburg Electronic Calc ul ators 10 • • • • • • • • 10 300 157 xS5 x 30 760 • • 
Torsviksv9, ISI 34 Lidingö OS/765 00 13 

Melcor SC 650 .. 12 • • • • • • • • 10 300 157 xS5x30 9S0 • • 
AristoM65 Bemax, Öst göta gatan 41 , S • 2 • • • • • • • 30 195 151x62xlS 412 • 

11625 StocKholm 08/40 0789 
Aristo M75 .. S • • • • • • • • 30 195 151 x62x l8 700 • 
SR- Il Texas Instruments Sweden AB, 10 • • • • • • • • 6 260 160 xSOx40 395 • • 

Sk(iJpargatan 26, 104 40 Stockholm 
OS/ 334 '16 I - I- I- I- I~ - - ,- I- - I - I-

SR-16 .. 10 • • • • • • • • • 6 270 160 x80x30 595 • • 
SR-50 .. 12 • • • • • • • • • 6 250 150 xSOx30 825 • • 
Kovac868 MR är Kontakt AB , Kun~sholms~atan 20, 8 • 2- • • • • • • • • 230 175 x85 x 26 425 • 

11227 Stockholm O /54 187 
Kovac 809 ESR .. S • • • • • • • • • 10 230 175x85 x 26 545 • 
Sharp PC 1802 AB Kontorsutrustn ing, Fack, 

59500 Atvidaberg 
8 • • • • • • • 15 350 14S x89 x36 765 • 

Abatron 808 Electronic Leasing AB;9 Humblegatan 22, S • • • .. • • • • • 7 156 155 xS5 dO 450 • 
172 39 Sundbyberg OS 85395 

Abatron 1210 .. 12 • 2,4 • I~ • • • • ·1- • 2 170 155 xS5 x30 345 • ,-

Il HornetSR30 Nova Swetrade A B, Box 133, S • • • • • • • • 170 13S x 7S x 2S 485 • 
75 1 04 Uppsala 0 13/366973 

Hornet SR-40 .. 12 • • • • • • • • • • 30 12S x 6S 725 • 
Hornet SR-22 .. S • 1- • • • • • • • 30 I IOx65x 15 285 • 
RockweIl Anita 841 Scandia Metric AB , Banvaktsvägen 20, S • • • • • • • 6 170 120x70x24 570 • • 

1711 9Solna OS/8204 10 
Rockwell63R .. 8 • • • • • • • 310 157 x84 x 25 700 • • 
Litronix 2210 Ronex, Box 5032, 200 71 Malmö S • • • • • • • • 16 240 150x80 x20 234 • 

040/ 10 3590 
I~ ~ I- I- I~ ,~ - I~ ~ I- I- -- ,-

Litronix 2260 .. 8 • • • • • • • • • 16 240 150 x 80 x20 369 • 
Litronix 2260 R .. 8 • • l! • • • • • • 8 240 150 x 80 x 20 494 • • 1- -

Commodore SK 37 Jani c Machine AB , Sveavä~n 17, 12 • • • • • • • • 8 200 150 x80 x 25 695 • • 
III 57 Stockholm 08/2340 

Sinclair Scientific Beckman Innovation AB , Box 17116, 7 • • • • • 30 105 IIO x50x 18 249 • 
104 62 Stockholm 08/440050 

Sinclair Oxford 300 .. S • • • • • • • • • • 10 160 155 x75x30 370 • 
Canon Palmtronic F-S Canon Svenska AB , Box 2084, S • • • • • • • • 18 270 138 x78 x37 582 • 

127 02 Skä rholmen 08/970420 I - I- I- I- I- I- I~ 1- I ~ I - I-
Canon Palmtronic F-7 .. 10 • • • • • • • • 18 370 175 x86 x48 1524 • 

No,'us451O National Semiconductor Sweden, 8 • • • • • 15 227 152x73x31 525 • 
Sikväge n 17, 13500 Tyresö OSI7I2 04 SO -

Novus4520 .. 8 • • • • • • 15 227 157 x 76 x25 750 • 
Prinztronic SR88M Kontorsmiljö AB , Box 14090

6 
8 • • • • • • • • • 15 210 135 x87 x24 347 • • • 400 20 Göteborg 031 /8 3 O I 2 

Prinztronic SC200lm .. 8 • • • • • • • 20 210 154 x84 x35 700 • • 
Bowmar MXI20 Ekman & Co AB , Box 230, S • • • • • • • • • • 25/5 164 150x70 x 19 515 • • 

40 I 23 Göteborg 03 1/1745 SO 
Bowmar MX 140 .. 10 • • • • • • • • 5 260 132x75 x32 830 • • 
BowmarMX90 10 • • • • • • • • 5 225 132 x75x32 555 • • 
Citizen SOO D Esset te Öber~s AB , Fack, S • • • • • • • 30 230 13SxS3 x25 223 • 

104 60 Stock olm 08/4495 30 
Citizen 820 R .. S • • • • • • • • 7 270 150 x 86 x 33 465 • • 
Citizen 820 SR .. S • • • • • • • • 7 270 150 xS6x33 595 • • 
Lloyd Accumatic 55 El ectronic Utilities, Box 7029, 

161 07 Bromma 08/44 95 30 
S • • • • • • • • • 40 240 140 x 90 x25 465 • • • 

Lloyd Accumatic 999 .. 8 • • • • • • • • • • 10 450 145 x90 x 20 SI8 • • • 
Super Vatman Hadar Schmidt AB , Stortorget 29, S • I- I- 1- ,..!- l..!... I - I ..!... • - l...!.. • 250 134 xS4 x30 260 • 2 11 34 Malmö 040/129477 
Rema 088 Rema Kon torsmask iner A B. Box 221 15. S • • • • • • • • 12 210 134 xS4 x25 394 • 104 22 Stockholm OS/54 1950 
RemaSR80~ .. 8 • • • • • • • • 12 250 135 xS6 x26 700 • 
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Tangentfunktioner utöver Vinkel-
-r_..,...-r-....!di!.1ef-!f~vr~r.!!ä~knesf2åi!l·tt~e:!lnT---,r--"T--,r--~ beräk-rungar r--------------

• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 

• • • • - 1--

• • • • 
• • • • 
• • 
• • • • 
• • • 
- 1- 1- 1-
•• • 
• • • • 
• • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 

• 1- 1-

• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

• • • • • 
• • • • • 
• • 

r--r-

... 
... !! .. .. 

w f ~ 
u " c:: Övrigt 

.-• • • • • • • 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 

• • • • 
• • • • • 
• • • • • • • 
• • • • • • • 

• • • • • • • 
~ I~ 1- 1- '-
• • • • • • 
• • • • • • • 

.-
• • 

• ••••• 
• • 

• • • • 
• • • • • • • - 1-

• • 
• • • • • • • 
• ••••• J 

Omvandling från decimalt till grader, 
minuter. sekunder 

• Koordinatomvandl rätvinklig- polär. 
Omvänd polsk notation . 
4 operationsregister i stack. 
Omvänd polsk notation. 4 operationsre~ 
I stack. Last X-tangent. 

• Tangent för fakultet. 

• Tangenter för fakultet och statistiska 
funktioner. 
Tangent för %. 

• Tangent för M + X' . Vinkelberäkningar 
även i gon. 

• Tangenter för fakultet. 
~ hyp och are hyp 

• 
• 

*Även ADD-Iäge. Tangent för %. 

• • • • • • • • 

• • 
• • 

- 1-- • • • • • 
• • • • 

• 

• 
• 
• 
• 

Tangent för %. 

• • 
• • Tangent för hyp och are hyp. 

Vinl<elberäkmngar även i gon . 
Tangent för ~o. 

• • • • • • • • • • • • • • 
•• •••• • 
• • • 
- 1- 1- 1- 1- 1- 1-

• • • 
• • • 

1-

• • •• •• • 
• • 

• • • • 

• • • • • 
• • 

• • 
• • 

• • • • • 
• • 
•• • • 

• Tan~enter för fakultet och omvandling 
graaer- radianer. 
Sparindikator och automatisk 
avstängning av maskinen. 
Backtangent för korrektion av inslaget 
tal. Tangent för %. 
Sparindikator och automatisk 
avstängning av maskinen. 
Sparindikator och automatisk 
avstängning av maskinen. 

• Tangenter för hyp, are hyp och 
parenteser. 

• Omvänd polsk notation. 

• 
• • • • • • • • • • • • • 
- I-
• • • 

• • • 

• • • 

• • • 
• • • 
• • • 

• 
• • • 
• • 
• • • 
• • 
• • • 
• • 
• • 
• • • 

• • 

• 

• • 

• 

• • 

• 

• • 
1-

• 

-• • • 

• • • 

• • • 

• • • 
• • 
• • • 

• • 

• • • 

• • • 

- I- I- I - i
• • • • • 

• • • • • 

• • • • • 
• • 

• • • • • 
•• •• 
• • • • • 

• • 
• • 
• 

• • • 
• 

• • • 
• I ~ 

• 
• • • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
.-

• 

• Tang f:x! , rx (l, konv pol - rekt ; 
dec - Ilr, min sek, längd-, volym- och 
vikt matt. VinkelberäKning i gon. 

• Sparindikator. 3 beräkningsminnen 
i stack. Konvertering grader-radianer. 
Omvänd polsk notation. 
Sparindikator. 4 beräkningsminnen 
i stack. Omvänd polsk notation. 
* Enbart eliminator. Laddaggregat 
mot tillägg. Tangent för %. 

• *Enbart eliminator. Laddaggregat 
mot tillägg. 

• Tangent för parenteser. 

• 

Tangent för %. 
Tangent för X,. 

Tangent för :I". 

Tangent för :lo ' 

• Tangent M + X' 
Tangent rör /;," 

Tangent för ~J. 

• 

RT -marknadsinblick i räknedosor 

Sp ecialräkne dosor 

Vi fann 18 räknedosor som inte 
gick att meningsfullt presentera i ta
bellform. I stället presenterar vi dem 
med en kort beskrivning nedan. 

Denna beskrivning är med nödvän
dighet oerhört summarisk, men vi tror 
ändå att sammanställningen kan ge en 
bild av vad man kan förvänta sig av 
räknarna i denna klass. F öre ett köp 
av någon specialräknedosa är det till 
rådligt att man studerar resp leveran
törs egna broschyrer med utgångs
punkt från sina egna önskemål. 

N OVUS 6010 

Leverantör: N ational Semiconductor 
Sweden, Sikvägen 17, 13500 Tyresö, 
tel 08/ 7120480. Pris 725: - inkl 
moms. "Internationell" räknedosa 
med 20 omvandlingar mellan olika 
måttsystem. 

N OVUS 45 15 PR 

Pris I 035: - inkl moms. Matematisk 
räknedosa. Programmeringsmöjlighet -
med JOO programsteg. Omvänd polsk 
notation med tre operationsregister i 
stack. 

'IOVUS 4525 PR 

Pris l 190: - inkl moms. Skiljer sig 
från Novus 4515 genom att den har 4 
rullbara operationsregister. 

N OVUS6030 

Pris 725: - inkl moms. Specialräkna
re för statistiska problem. Tangenter 
finns för 7 speciella statistiska funk 
tioner. 

N OVUS 6035 

Pris I 075: - inkl moms. Identisk 
med Novus 6030 förutom att den har 
programmeringsmöjlighet med 100 
steg. 

NOVUS 6020 

Pris 725: - ink I moms. Finansräkna
re med 9 speciella finansfunktioner. 

N OVUS 6025 

Pris I 075: - inkl moms. Identisk 
med Novus 6020 förutom att den har 
programmeringsmöjlighet med 100 
steg . 

HEWLETI P ACKARD HP-45 

Leverantör: Hewlett Pa ckard 
Svenska AB, Fack, 161 20 Bromma. 
tel 08/ 7300550. Pris I 395: - inkl 
moms. Matematisk räknedosa. Statis
tiska funktioner och 10 omvandling
ar. Arbetar som alla HP-räknare med 
omvänd polsk notation med 4 rullba
ra operationsregister. 

H P -55 

Pris 2 285: - inkl moms. Matematis
ka funktioner och 8 omvandlingar. 
Inbyggt tidtagarur som mäter timmar, 
minuter, sekunder och hundradels 
sekunder. Tio mellantider kan lagras i 
minne för vidare bearbetning. Pro
grammerbar i 49 steg. 

HP-65 

Pris 4590: - inkl moms. Program
merbar räknare med lagring av pro
grammen på små magnetkort. Här
igenom kan räknaren programmeras 
med alla tänkbara specialfunktioner. 
100 programsteg per magnetkort. 
Färdigprogrammerade magnetkort 
finns tillgängliga. 

HP-70 

Pris l 590: - inkl moms. Finansräk 
nare med 6 speciella finanstangenter. 
6 arbetsminnen. 

H P -SO 

Pris 2285: - inkl moms. Finansräk
nare med 36 finansfunktioner. Pro
grammerad med kalender från år 
1900 till år 2099. 

LITRONIX 2270 R 

Leverantör: Ronex, Box 5032, 200 71 
Malmö, tel 040/ JO 35 90. Pris 578: 
ink I moms. Statistikräknare med 8 
statistiska funktioner. 

COMPUCORP 324 G 

Leverantör: Scandia Metric A B, 
Fack, 17 I 19 Solna, tel 08/820400. 
Pris 2 8 12: - inkl moms. Matematisk 
räknare. Programmerbar med två 
oberoende program om vartdera 80 
programsteg. 

C OM PUCORP 344 

Pris 3 165: - inkl moms. Statistikräk
nare med 8 statistiska funktioner. 
Programmerbar med två oberoende 
program om vartdera 80 program
steg. 

K OVACS10 F 

Leverantör: Å-F Kontakt AB, 
Kungsholmsgatan 20, 11227 Stock
holm, tel 08/541875. Pris 625: 
inkl moms. Finansräknare med 15 
ekonomiska funktioner. 

TEXAS INSTR UMENTS SR-51 

Leverantör: Texas Instruments Swe
den AB, Skeppargatan 26, 104 40 
Stockholm, tel 08/633446. Pris 
I 365: - inkl moms. Matematiska 
funktioner. 16 omvandlingar. 6 statis
tiska funktioner och slumptalsgenera-~ 
tor. 
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RT -marknadsinblick i räknedosor 

forts 
Ett urladdat batteri av standardtyp kan 
snabbt ersättas, men en urladdad acku
mulator kräver nätanslutning och ladd
ningstid. 

dock fortfarande något nytt som kan väntas 
komma alltmer i framtiden. 

Inslagningsmetoderna växlar 

Den vanligaste inslagningsmetoden är den 
algebraiska. Den kallas också för rak eller 
logisk inslagning. Man slår vid detta förfaran 
de in siffrorna och tecknen precis som man 
skriver dem en algebraisk uppställning, 
exempelvis 

3 - 2 = 
och räknedosan ger då svaret I. 

En annan inslagningsmetod är den aritme
tiska eller kamerala. Räknedosor med denna 
typ av inslagning sägs stundom vara av addi
tionstyp. Här är tangenterna något annodun
da utformade. Sålunda finns ingen separat 
"= "-tangent, utan i stället en W -tangent 
och en ~ -tangent. Inslagning aven räkne
operation görs då 

3 ~ 2 ;;; 
varefter räknedosan visar l. 

Omvänd polsk notation kallas ett tredje sätt 
att mata in instruktioner till räknaren . Meto-

Fig 2. Pä Litronix 1102 används aritmetisk in
slagning. 
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den är utvecklad av polacken Lukasiewicz. 
därav namnet polsk. På en räknare med om
vänd polsk notation finns ingen " =" -tangent, 
men däremot en "enter"-tangent. Räkneope
rationen slås in 

3 "enter" 2 -
och räknedosan visar I. 

Detta senare sätt avviker ju något från det 
normala skrivsättet. Användaren få r alltså 
lära sig ett annorlunda sätt att notera sina 
problem. I gengäld kan stora och komplicera
de uttryck bli lättare att hantera sedan man en 
gång lärt sig den enkla tekniken. 

Minnen minns 

Räknedosornas olika minnes utrustning har i 
översikten delats in i tre grupper. Med kon
stantminne menas ett register där en variabel 
automatiskt hamnar vid beräkning. Man kan 
då återanvända konstanten utan att behöva 
slå in den på nytt. 

Tangentbordsminnen avser mera oberoende 
register som kan nås antingen genom vissa 
manipulationer av tangentbordet eller genom 
en separat strömbrytare på tangentbordet. 
Mer avancerade räknedosor har ofta flera 
oberoende minnen, som kan nås t ex genom 
inslagning aven knapp "STO" och därefter 
en siffra som betecknar numret på minnet. 
Vill man därefter läsa minnet, trycker man på 
"RCL" och samma minnesnummer. 

Lägger man in ett nytt tal i ett förut fullt 
minne, försvinner det tidigare talet och ersätts 
av det nya. 

I ett ackumulerande minne däremot, adde
ras varje nytt tal till det tidigare innehållet. 
Man kan givetvis lägga in även negativa tal , 
dvs dra ifrån det förra innehållet. 

Kraft kostar 

Om man tänker använda en räknedos a fl itigt 
bör man beakta driftkostnaden vid inköpet. 
Tabellen ger en uppfattning om den drifttid 
man kan förvänta sig att erhålla. En bart en 
siffra på drifttiden säger naturligtvis inte nå
got om driftkostnaden. Olika apparater har 
olika antal batterier och batterier till högst 
varierande priser. Därför kan en billig räkne
dosa med hög strömförbrukning från dyra 
batterier snabbt bli en mycket dyrare räknare 
än man tänkt sig. 

I många apparater finns möjlighet att an
vända både standardceller och alkalineceller. 
Alkaline-cellerna ger trots sitt högre inköps-

Fig 3. Hewlett Packards HP-21 är gjord för 
omvänd polsk notation. 

pris generellt en lägre timkostnad. 
Ofta kan en batteridriven räknedosa även 

anslutas till nätet via någon speciell adapter. 
Därigenom sjunker naturligtvis driftkostna
den drastisk. Samtidigt blir man då man an
vänder nätanslutningen givetvis bunden till 
att det finns ett nät inom bekvämt räckhåll, 
och bordet där räkningarna utförs blir lätt 
belamrat av sladdar och svarta lådor. 

Det elegantaste, och tyvärr i inköp dyraste, 
sättet att lösa kraftproblemet är att använda 
uppladdningsbara batterier. I dosorna an
vänds oftast nickel-kadmium-batterier. Ofta 
kan man , Gå räknaren är utrustad med ladd
ningsbara batterier, även köra den direkt från 
nätet med laddningsaggregat. 

Övrigt i tabellerna 

På några apparater anges att presentationen 
kan försättas i ett add-läge. Detta innebär att 
man , för att förenkla inslagningen vid räkning 
med kronor och ören , slår in ett tal , varvid de 
två sista siffrorna visas som decimaler utan 
att operatören slagit in något decimalkomma. 

Vissa räknare är utrustade med en energi
besparande egenskap som vi här har kallat 
sparindikator. Det iMebär att siffrorna släcks 
efter en viss tids overksamhet på tangentbor
det. Det visade talet kan då återfås genom 
nedtryckning av "=" -tangenten. Siffrorna 
tänds också när ett nytt tal slås in. 

Enheten "gon " vid vinkel beräkningar är 
den nya benämningen enligt SI för nygrader 
(l gon eller nygrad är = 1/ 400 varv). • 

BH 



Kassettköpare 
lyssnar med 
olika öron. 

Därför har Audio 
flera olika bandtyper! 
Audio är världens största tillverkare av kassettband. Man till
verkar bra band för billiga bandspelare och bra band för dyra 
bandspelare. 
Ett komplett kassettprogram för varje musiköra. 

Öra 1: Spelar in allt från myggljud till jumbo
plan. Väljer nya XHE-bandet. 
Kubiska oxidpartiklar ger tätare beläggning av oxid på kas
settbanden än dom konventionella, bananformade oxidpar
tiklarna. Ju tätare beläggning av oxid desto bättre dynamik. 
Dom nya XHE-banden är preparerade med dessa kubiska 
oxidpartiklar, s. k. Magnalinc. 
Det är därför som XHE-banden för.modligen har marknadens 
bästa dynamik bland kassettband. Hela 61 . dB. 
XHE-bandet är också utrustat med Paraflo Guides som för
hindrar bandet att komma i kontakt med kassetthuset. Här
igenom minskar friktionen, det blir mindre risk för skador på 
bandet, mindre risk för bandsallad, svaj och stopp. 
Speltider: C-45, C-60 och C-gO. 

Öra 2: Samlar på Stravinskij och Duke. Frågar 
efter Coboltbanden. 
Det fina med Coboltbanden är att man får krombandens 
höga kvalite utan att vara beroende aven kassettbandspe
lare som är förberedd för någon särskild bandtyp. Spara dina 
pengar. Använd den kassettbandspelare du har. 
Järnoxidskikt med inblandning av den mjuka metallen kobolt 
ger mindre slitage på tonhuvudet. 
Speltider: C-60, C-gO och C-120. 

Öra 3: Tar in pop från P3. Kör med Audios Low 
Noise-band. 
Varje band från Audio genomgår cirka 22 olika kontroller. 
Sånt skapar jämn och fin kvalite. Gäller också ett av mark
nadens mest prisvärda kassettband. Audios Low Noise. Låg
brus till lågpris. Spellängder: C-60, C-gO och C-120. 

Audio har bra 8-spårskassetter med speltider på 40 och 80 
minuter. Robust konstruktion. Fin mekanik. 
Dessutom kassetter för rengöring av tonhuvud. Rengörings
kasetten finns både i kompakt- och 8-spårsutförande. 

AUDIOA\. 
Världens största tillverkare av kassettband. 

R HANDELS AB RÄDBERG 
Södra Allegatan 2 A, 
41301 Göteborg, telefon 031 - 17 39 30. 

Informationstjänst 13 

PR-ANTENN 
ALLGON GPGR 27/29 MHz 

är en jordplanantenn med 
oförkortad, 1/ 4-vågs radiator 
och förkortade jordplanspröt 
av ledande gummi, med en 
längd av ca 400 mm, Dessa 
gör att antennen kan mon
teras på platser, där den 
konventionella jordplan
a.ntennen med sina långa, 
utskjutande spröt ej är 
lämplig. Antenne n är mycket 
robust och tål stora meka
niska påkänningar. 

ALLGON ANTENN AB 
18400 Äkersberga e Tel. 0764160120 
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Ökad stereolyssningsyta 
med ett korsmatningssystem 

Om s k korsmatningifilter för hörtelifonbruk har R T tidigare hqftflera både teoretiska och praktiskt värderande artiklar. Tekni
ken är gammal och kanfrämst häriföras till arbeten av BeTfiamin B Bauer. CBS i USA; som känt en av 4-kanalteknikens 
förgrundifigurer numera. 
Förf är veterligt den i Skandinavien som längst sysslat med utvecklingar av korsmatningiförfarandet. och här återger vi hans 
tankar om en ny anordning som han erbjudit audioindustrin och även anmält till patentering. - Redan nufinnsf ö kommersiella 
korsmatningssystem tillgängliga i utlandet; sålunda har t ex ReVox en dylik anordning inbyggd i apparaturen numera. RT har 
både lyssningsprovat och mättestat elektroniken bakom iden. och våra rön redovisas i anslutning till artikeln. 

•• Inspelning på magnetband eller 
grammofonskivor av stereofoniskt ljud 
med utnyttjande av två överfOrings
kanaler utfOrs i allmänhet på sådant sätt, 
att bästa stereofoniska effekt vid avspel
ning erhålls om avlyssning sker i ett rum 
där lyssnaren är placerad i förhållande 
till de två högtalarna så som visas ifig 1. 
- Samma sak gäller upptagningar av 
stereofoniskt ljud som ska överfOr as via 
två kanaler i tråd- eller radiofOrbindelser. 

Stereofoniska inspelningar eller direkt
överföringar utfOrda på detta sätt ger vid 
avlyssning tillfredsställande resultat en
dast om lyssnaren är plåcerad inom ett 
relativt begränsat område i lyssningsrum
met. Detta område benämnes ofta "ste
reoytan ". 

Ing Schröders nya anordning är avsedd 

Av JOHN SCHRÖDER 

att 'utöka stereoytan vid avlyssning av 
stereoljudprogram med två högtalare. 
Detta åstadkommes genom att en anord
ning inkopplad i överfOringskedjan mel
lan inspelningslokal och lyssnare på elek
tronisk väg åstadkommer en korsmatning 
mellan de två kanalerna som motsvarar 
den akustiska korsmatning av ljud från 
vänster högtalare till lyssnarens högra 
öra resp av ljud från höger högtalare till 
lyssnarens vänstra öra, som uppstår i 
lyssningsrummet vid högtalaråtergivning 
med två högtalare och med en lyssnarpla
cering i förhållande till högtalarna enl fig 
1. 

Den med elektroniska medel resulte
rande korsmatningen kan anordnas var 
som helst i överföringskedjan. 

Om den elektroniska korsmatningen 
utförs i anslutning till upptagningen resp 
inspelningen av ett stereoljudprogram 
erhålls en klanglig produkt som direkt 

kan avlyssnas med förbättrad stereover
kan och större stereoyta i lyssningsloka
len . 

Om den elektroniska korsmatningen 
utförs i anslutning till avspelningsappara
turen för stereoljudprogram, kan ste
reoljudprogram, upptagna utan elektro
nisk korsmatning också avlyssnas med 
fOrbättrad stereoverkan tillika större ste
reoyta. 

Verkningssättet fOr ett 2-kanaligt ste
reoljudsystem, kompletterat med elek
tronisk korsmatning mellan de två ste
reokanalerna, kan förklaras i anslutning 
tillfig 2 och 3. 

Iflg 2 och 3 förutsättes att vänstra hög
talaren matas med en signal som inne
fattar fOrutom vänsterkanalens ljudinfor
mation V även en från högerkanalen 
överfOrd signal aH. Vidare förutsättes att 
högra högtalaren matas med en signal 
som innefattar fOrutom högerkanalens. 

Elektrisk och mekanisk uppbyggnad Här visas en bild av kretskortet jämte 
ett kopplingsschema. För vänster resp 
höger kanal gäller följande kompo
nentvärden : 

Rl , R2, Rll 100 kohm 
R3, R7, RIO, Rtl 47 kohm 

av kors matnings filtret . 

RI RS Dl R1S RS 
CS C6 

11)2 CIO 

H-+--t-+--o UT v 
ca 

~--+-r-r-~~-~-~~----~------~~-~-+---o ~ 

RIS 

R9 C9 

IN h 

R3H 

CIH 

48 RADIO & TELEVISION - NR 6/7 - 1975 

R4 470 kohm 
R5 , R6 , R8 , R9, RI2, RI36,8 kohm 
Rl4 2,2 kohm 
RIS lOk 
Rl6 4700hm 
C I, C8 2,21LF 
C2 lnF 
C3, C5 , C6 2,2 nF 
C4 ~IILF 
C7,C9,CIO 22ILF 
TI, T2, T3 BCI07B 
DI , D2 lOV zener, o,5W 

Komponentsatser kommer att säljas 
av EBAB Electronics, tel 08-
85 75 66. Pris 150 kr för komplett 
sats med nätdel och hölje. Kretskort 
med komponenter säljs även enbart 
till ett pris av 75 kr. 



l"""" 

KotSrnatllljud ~;H Ö .. , Konmetlt IJ\.Id aV 

Fig l. Vid stereolyssning är den optimala 
högtalaruppställningen den som visas i 
tig med s = s = s. Till vartdera örat tär 
man en direkt ljud information från resp 
hö~alare. Man får även korsmatat ljud 
som är akustiskt fördröjt. Med hjälp av 
korsmatningsfiltret kan man simulera de 
korsmatade signalerna på elektronisk 
väg. 

V .. H Q]--"'-<$l-H'-----' --i[)J H,. V 

I 'v 

.~:..;" I .~;~. 

qJl---\-~.~y_l[)J 
Fig 2. En extrem högtalarplacering som 
denna kan hjälpas upp med ett korsmat
ningsfilter. Den virtuella ljudbilden mot
svarar en högtatarplacering enl V' och 
H'. 
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Novus ProfessionaI Mathematician. 
FÖRPROGRAMMERADE 
SPECIALFUNKTIONER. 

Novus Professionai Mathematician för dig snab
bare fram till slutet av komplicerade beräkningar. 
Du behöver inga extra hjälpmedel - Lex. vanliga 
räknestickor - för att ta dig igenom beräkning
arnas flaskhalsar. 

De viktiga specialfunktionerna nedan är för
programmerade i Novus Professionai Mathemati
cian och tillgängliga genom respektive tangent. Det
ta är en stor fördel eftersom trigonometriska tabel
ler och potenstabeller blir onödiga. 

Funktionsväxlare. Ger direkt inversa funktionen när man ar
betar med sinus, cosinus eller tangens. 

Sinus. Cer direkt sinus för den visade vinkeln. 

Cosinus. Cer direkt cosinus för den visade vinkeln . 

Tangens. Ger direkt tangens för den visade vinkeln. 

y upphöjt till x. 

Naturliga logaritmen . Cer direkt naturliga logaritmen för det 
visade talet. 

Exponentialfunktionen. Cer direkt funktionsvärdet för argu· 
mentet x. 

Invertering. Upphöjer direkt I till det visade talet. 

Pi . Sätter direkt in värdet på pi (3 ,1415926) i beräkningarna 
och visar svaret. 

Kvadratroten. Cer kvadratroten ur , eller kvadraten på det 
visade talet. 

Vanliga logaritmer. Cer logaritmen med basen 10 för det 
visade talet. 

Minnesläsning ( Memory Recall ). Visar innehållet i det sepa· 
rata , ackumulerande minnet. 

Minneslagring ( Memory Store). Ackumulerar kvadraten lill 
minnet ( Memory plus square). Adderar direkt det visade talet 
- eller talets kvadrat - till det separata ackumulerande minnet. 

Teckenbyte (Change Sign). 

Lägger in talet i .rbetsregistret för vidare beräkningar. 

Adderar visat tal till minnet. 

Subtraherar visat tal från minnet. 

Omvandlar visat tal från grader till radianer. 

Omvandlar visat tal från radianer till grader. 

T ömning av maskinen och inmatning till3·stackregistret. 

PRISET!! 
Novus är namnet på elektroniska konsumentpro
dukter tillverkade av National Semiconductor Cor
poration i USA - ett av världens verkligt stora före
tag när det gäller elektroniska komponenter och 
halvledare. Med teknik framtagen bl.a. för ameri
kanska rymdflygstyrelsen - NASA - och resurser 
nog för att använda den tekniken (16.000 anställda), 
är det inte så konstigt att Novus-produkterna kom
mit att tillverkas i mycket långa serier. Det är i sin 
tur förklaringen till att även Novus Professional
serien kunnat få ett så otroligt fördelaktigt pris. 
Novus Professionai Mathematician kostar faktiskt 
bara 525:- om du köper en enda och ännu mindre 
om ditt företag köper flera. 

Informationstjänst 15 

Sändes till Semicon, Fack 14, 
10052 Stockholm 29 
Sänd mig information och prisuppgifter på de 
Novus Professional-modeller som jag prickat 
för nedan. 
O Mathematician, ca-pris 525:
O Mathematician PR, ca-pris 1.035:-
O Scientist , ca-pris 750:-
O Scientist PR, ca-pris 1.190:-
O Financier, ca-pris 725:-
O Financier PR, ca-pris 1.075:-
O Statistician, ca-pris 725:-
O Statistician PR, ca-pris 1.075:-
De programmerbara PR-modellerna har 100-
stegs programkapacitet och laddbara batterier. 
Priserna ovan avser köp av enstaka apparater 
och innefattar väska samt för PR-modellerna 
även batterieliminator. 

NAMN 
RT 6 · 75 

FORETAG 

ADRESS 

POSTADRESS 
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Mätresultat och testdata : 
• THD: 0,1 % upp till klippgräns 
. ' Klippgräns: 
3V vid l kHz (osymmetrisk) 
2,5 V'vid 20 kHz (osymmetrisk) 
• Frekvensgång:jör vänster kanal: 
(In vänster kanal , ut vänster kanal) 

• Fasvridning vid korsmatning 
(V änster till höger kanal) 

5. vid 35 Hz (t}-' ) 

6. vid 850 Hz (90 ' ) 9. vid 8 kHz (360 ' ) 

4. vid 20 kHz (minimum vid denna 
frekvens) 7. vid 2 kHz (180 ' ) 10. vid 20 kHz (390 ' ) 

• Omdömen baserade på lyssning: 
Vid denna RT-provning har vi fått ett positivt in
tryck av lyssning med hörlurar. Vanligen är lyss
ning med hörlurar ganska tröttande i längden. Det 
torde till stor del bero på att man upplever musik
instrumenten som varande inuti huvudet. Med 
korsmatningsfiltret inkopplat flyttas ljudbilden, så 
att man får ungefär samma intryck som om man 
lyssnade till högtalare, placerade ± 30' från en 
tänkt mittlinje i huvudets förlängning. Man kan 
också uttrycka det så att ljudkällornas placering 
fl yttats från kl 9 och kl 3, till kl 10 och kl 2. Detta 
är det Iyssningsmässiga resultatet och vi kan alltså 
konstatera att det stämmer helt med de teorier som 
är framförda i vidstående artikel. 

Vid lyssning med hörtelefoner i kombination 
med fårdiginspelade kassetter får man i många fall 
en mycket "tung" ljudbild. I detta fall gör korsmat
ningsfiltret mycket stor nytta och man får en avse
värt lättare ljudbild. 

Vidare fick vi ett intryck av att bruset minskade 
vid inkoppling, men det kan bero på att kanalerna i 
viss mån kopplas samman. Troligen beror det dock 
på den klangfårgsförändring man får vid inkopp
lingen. 

ljudinformation H även en från vänster
kanalen överford signal aV. 

Den korsmatade signalen, aH resp aV, 
antas uppvisa en fasvridning som svarar 
mot den som uppstår på grund av den 
akustiska korsmatningen vilken uppträ
der vid en lyssnarposition enlfig J. 

Om lyssnaren befinner sig på en linje 
mitt emellan de två stereohögtalarna 
kommer vederbörande att tack vare den 
elektroniska korsmatningen skenbart att 
lokalisera ljudet som kommande dels från 
de "verkliga" högtalarna, dels från två 
virtuella högtalare, vilka tack vare den 
elektroniska korsmatningen uppfattas 
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Som framgår av ovanstående frekvenskurvor, 
kommer basregistret att höjas vid korsmatning ef
tersom denna sker under 2 kHz. För detta finns 
visserligen kompensering (i stegen Fv I och Fh l) 
men det förefaller som om denna inte är hel t till
räcklig. För att man inte skall få någon klangfårgs
förändring får man i förförstärkaren sänka basen 
och höja diskanten något. 

Vi har här ovan avsett en labprototyp som varit 
tillgänglig för mätningar. Vi har även lyssnat till en 
senare konstruktion. Vid denna hade vi dock inte 
några problem med klangfårgsförändring vid in
koppling. Detta beror på att kompenseringen för 
bashöjning vid korsmatning är exaktare beräknad 
och man får därför rak frekvenskurva när kon
troll ratten står i normalläge. I maxläge får man 
dock en bashöjning och en diskanthöjning i minIä
ge. I den nya var ianten , som kommer att sä ljas i 
byggsats av EBAB E1ectronics, finns ett relativt 
lågohmigt utgångssteg och till detta passar hörlu
rar med impedanser mellan 4 och 2000 ohm. In
och utgångskontakter är avsedda för hörtelefoner 
(stereotelefonpropp). 

Det är inte bara vid hörtelefonlyssning som 
korsmatningsfiltret kan vara till nytta, även om det 

som belägna i riktningarna + 30° och 
- 30° från lyssnaren enl fig 1. Detta be
ror på att lyssnarens vänstra öra nås av 
vänstersignalen V från vänster högtalare 
under det att hans högra öra nås aven 
från höger högtalare utgående vänstersig
nal aV, som på elektronisk väg är fasvri
den med en fasfordröjning som exakt 
svarar mot den som alstras p g a den 
akustiska korsmatningen vid normal Iyss
ningsposition enlfig 1 (= + 30°). 

Samma sak gäller lyssnarens högeröra, 
som nås av högersignalen H från höger 
högtalare under det att vänstra örat nås 
av den från vänster högtalare utgående 

praktiska utförandet är avsett just för detta ända
mål. Små lyssningsrum kan iblånd kräva extrema 
högtalarplaceringar, som t ex med en högtalare på 
var sin sida om en soffa där lyssnaren befinner sig. 
Man får då i princip samma stereobild som vid 
hörtelefonlyssning. Ljudbilden kan då korrigeras 
m.;:d ett korsmatningsfilter så att man får en rikti
gare stereobild, med samma avstånd mellan de vir
tuella ljudkällorna som avståndet från dessa till 
lyssnaren. Vid denna uppkoppling lägger man 
korsmatningsfiltret mellan för- och slutrörstärkare. 

Vi har av tidsbrist inte kunnat utföra några prov 
med kombinationen korsmatningsfiiter och högta
lare, men funktionen är sådan att filtret många 
gånger skulle kunna rädda "hopplösa" högtalar
placeringar. 

De goda erfarenheter vi haft vid provning av 
korsmatningsfiltret visar att ljudlyssnaren nu begå
vats med ett nytt redskap för att forma ljudet ; den 
som tidigare tröttats av musikavlyssning via !iörte
lefoner, kommer att finna en räddning i korsmat
ningsfiltret. Den angenämare ljudb,ilden kommer 
att ge mindre lyssningströtthet och hörtelefoner 
kan äntligen bli ett riktigt alternativ till högtalarna, 
tack vare John Schröders uppfinning. GL • 

högersignalen aH, som på elektronisk väg 
är fasvriden med en fasfOrskjutning 
svarande mot den som fås av den akustis
ka korsmatning som uppstår vid normal 
lyssningsposition enlfig 1. 

Om de verkliga högtalarna vid Iyss
ningsposition enlfig 1 sammanfaller med 
läget for de två högtalarna som framträ
der tack vare den elektroniska kors mat
ningen, förstärks stereoeffekten. Detta 
har betydelse for det fall att lyssnings
rummet är akustiskt svagt dämpat, så att 
den akustiska korsmatningen delvis mas
keras av reflekterad strålning från lyss- .... 
ningsrummets väggar. Det kan t ex före- IJIII"" 



Byggsatser från 

PSYKEDELISK 4-kanals ljusorgel, som de
lar upp musiken i en bas- , två mellanregis
ter- och en diskantkanal. Frekvensuppdel
ningen är mycket exakt och orgeln behöver 
end . 2 Watts effekt in. 
Byggsats AT 645 150:-

TV-TENNI S 
kopplas in i en vanlig TV :s VH F-uttag. 
Drivspänning 9 - 12 volt DC - ca 250 mA. 
Byggs.atsAT610 ca 298:-

DIODAVSTÄMD 
CONVERTER 
kopplas in i FM-radio. 
Frekvänsområde 110-
195 MHz, drivsp. 
9 - 15 volt CA - ca 
lOmA. 

SLAVBLIXT 
en enhet som styr extra blixtaggregat så 
att det går samtidigt med huvudblixten på 
kameran . Drivsp. 9 volt DC, fördröjn.tid ca . 
20 nanosek. Byggsats H F 805 

QUARTZ-ARMBANDS U R i sobert utförande 
med siffror av flyt ande kristaller 

Med läder
länk 

Varunr. 
9/902 

797:-

:e~. .. ~:~ "ål 

Varunr. 
9 /901 

889 :50 

D lAG RAM MAPP - på SVENSKA - innehåller 
byggbeskrivningar till JOSTI byggsatser. Varje byggbe
skrivning består av diagram, kopplingsschema , kompo
nentförteckning , byggvägledning samt utförliga bruks
anvisningar. 

Byggsatserna är helt moderna och 100 % avprovade, 
alla uppbyggda på tryckta kretskort. BI. a. ingår förstär
karkonstruktioner av såväl germanium- som kiselteknik 
från 1/2 Watt till 120 Watt , såväl MONO som STEREO, 
elektronik till bilen och båten , automatiska styren heter, 
mätinstrument, strömförsörjningar, samtalsanlägg
ningar, antennförstärkare m. m. 

Varje konstruktion är lättfattligt uppbyggd så att äve n 
Du som inte är " elektronikgeni " kan ha glädje av denna 
bok. Ca. 300 sidor, behändigt A5 -format. jättefint bild
material. 
Varunr 1000 20:-

72:50 Byggsats AT 636 ca. 35:-

Vi har fått in PEERlESS 
nya högtalarbyggsatser !! 
K IT 1060 50 W att Sinus 2,5 Watt känsl. 31 5 :

KIT 1070 60 W att Sinus 3 Watt känsl. 331 :75 

KIT 1120 100 W att S inus 2 Watt känsl. 587 :50 

_._._._ -_. _._._. _._._.-.-
Til l 

ELECTRO-BYGG • JOSTI ELECTRONIC 
Box 107 · 251 02 Helsingborg 

Namn. 
AT 6-75 

Adress 

Postadress. 

Ev. Kundnr. 
Obs. Glöm ej fylla i namn o. adress! 

o Jag önskar datablad över PEER LES S nya högt.bygg
satser mot returporto 

q Jag önskar tillsänt DIAG RAM M A PP, varunr 1000, 
mot postförskott, frakt tillkommer 

O Jag önskar tillsänt .. .... . . .. .. ... , . 
mot postförskott 

ALLA PR ISER IN KL M OMS. Leveranser över 350 :- f raktfritt. 
Vill Du veta mer så ring eller skriv till oss - telefon 042/ 133373, 
affärsadress Karlsgatan 9, 25224 Helsingborg. Där träffas vi mellan 
9.30 och 17 .30 på lördagar till 13.00. Ordermottagning dygnet runt I 
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forts 
Ökad 
stereo
lyssningsyta 

Fig 3. Här illustreras hur ett korsmatningsfil
ter kan bredda stereobilden. 

komma vid extrem högtalarplacering i 
små rum. 

Även vid osymmetrisk lyssnarpla
cering enlfig 4 uppstår av samma orsaker 
som ovan genomgåtts en liknande effekt 
genom att direktstrålningen från resp 
högtalare till lyssnarens vänstra resp hög
ra öra kompletteras aven på elektronisk 
väg kors matad strålning till åhörarens 
högra resp vänstra öra. 

Förhållandena blir dock inte fullt enty
diga med de tidigare beskrivna fOr en 
symmetrisk lyssnarposition enl fig 2 och 
3. Direktsignalen H blir nämligen svagare 
i förhållande till den elektroniskt fasvrid
na korsmatade signalen aH, under det att 
direktljudet V blir starkare j förhållande 
till den elektroniskt fasvridna, korsmata
de a V. Detta leder till att de tv å virtuella 
stereohögtalarna VI resp Hl visserligen 
kommer att ligga i riktning + 30° resp 
- 30° i förhållande till lyssnaren, men 
uppfattas som belägna på ett mera 
obestämt avstånd från lyssnaren. 

Genom den elektroniska korsmatning-
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Fig 7. Korsmatningsfiltret kan kopplas in mellan slut- och rörfOrstärkare om man vill kunna använda filtret 
vid högtalarlyssning. 

en säkerställs emellertid även i den osym
metriska lyssnarpositionen en stereover
kan , som relativt väl överensstämmer 
med den som uppnås vid den symmetris
ka lyssnarpositionen. 

En utförandeform av uppfinningen 
visas i fig 5. Den elektroniska kors mat
ningen mellan qe två kanalerna som över
fOr de elektriska signalerna för ett ste
reoprogram framställs här med dels ett 
passivt eller aktivt filter Fvh1 (Fhv1) och 
en fasvridande anordning Fvh2 (Fhv2). 

Filtret Fvh1 (Fhv1), som kan utgöras 
aven enkel RC-Iänk , ger en dämpning av 
den elektriska signal som ska korsmatas 
med 6 dB/ oktav vid frekvenser över ca 2 
kHz. 

Denna dämpning motsvarar den akus
tiska dämpning som nu uppstår fOr de 
ljudvågor som vid en högtalaruppställ
ning enl fig 1 . utgår från vänster- resp 
högerhögtalaren och som når lyssnarens 
höger- resp vänsteröra. 

Fvh2 (Fhv2) är en fasvridande anord
ning, bestående av ett antal efter varandra 
kopplade förstärkarsteg enlfig 6, som har 
förstärkningen = 1 och som på känt sätt 
inom visst frekvensintervall ger en fasför
skjutning som är ungefär proportionell 
mot frekvensen. De fasvridningsnät (R; 

V +aH H -+aV 

y,/V'H 
Ö 
/ 

Fig 4. Vid en osymmetrisk lyssnarplacering 
får man en ljudbild enl röljande: V och H 
representerar de verkliga högtalarna. V' och 
H' är de virtuella ljudkällorna. Vad lyssnaren 
upplever är en kombination mellan V och V', 
resp H och H'. Man får en riktigare ljudbild. 

Hager kanal 

Pvl 

Phl 

Fig 5. Blockschema rör korsmatningsfiltret. 
Jmfmed kopplingsschemat i vidstående ruta. 
Signalen, som skall kors matas, passerar låg
passfiltret Fvhl (Fhvl). Filtrets 3 dB-gräns 
ligger vid 1kHz. Fvh2 består av två på var
andra röljande fasvridningsnät av speciell 
typ. Ett rörenklat schema rör ett sådant filter 
visas i fig 6. I Fh2 sker summering av den 
korsmatade och den direkta signalen. P g a 
att korsmatning huvudsakligen sker vid låga 
frekvenser, får man efter summeringen en 
bashöjning. För att kompensera rör denna 
sker en höjning av frekvenser över l kHz i 
Fh I, som är en enkel Re-länk med två mot
stånd och en kondensator. Frekvenskurvan 
fOr detta filter framgår av mätresultatrutan. 

C) som ingår i resp förstärkarsteg, dimen
sioneras så, att de efter varandra koppla
de fOrstärkarstegens totala fasvridn ing 
inom frekvensområdet 500 Hz - 8 kHz 
motsvarar den fasvridning som uppstår 
vid den akustiska korsmatningen vid hög
talaråtergivning av stereoljudprogram 
och en högtalaruppställning enlfig 1. 

Förstärkare Fel (Fh1) är utformad så, 
att viss diskanthöjning, max 3 dB, upp
står vid frekvenser över ca 2 kHz, vilket 
kompenserar den vid högre frekvenser 
minskade korsmatningen av den elektris
ka signalen från motsatta överförings
kanalen. Utsignalen från Fv1 (Fhl) och 
Fhv2 (Fvh2) summeras på känt sätt i en 

Forts sid. 



Domnya 
XHE-banden: 

Paraflo 
Guides mot 
bandsaIlad. 
Magnalinc 
förbättre 
dynamik. 

XHE-bandet är utrustat med Paraflo Guides, en patenterad 
styrmekanism med styrrullar som förhindrar bandet att komma i 
kontakt med sidorna i kassetthuset. Härigenom minskar friktionen, 
risken för bandsallad och andra skador, svaj och stopp: 

Kubiska oxidpartiklar ger tätare beläggning av oxid på kassett
band än dom konventionella, bananformade oxidpartiklarna. 
Ju tätare beläggning av oxid desto bättre dynamik. 
Dom nya XHE-banden från världens största tillverkare av kassett
band, Audio, är preparerade med dessa kubiska oxid partiklar. 
Audio kallar det Magnalinc. 
Det är därför som XHE-banden förmodligen har marknadens bästa 
dynamik bland kassettband. Hela 61 dB. 
XHE-banden har 3 olika speltider: C-45, C-60 och C-90. 

AUDIOA 
Världens största tillverkare av kassettband. 

R 
HANDELS AB RÄDBERG 

Södra Allegatan 2 A, 413 01 Göteborg, telefon 031 - 17 39 30. 

Informationstjäost 16 

RADIOPROGNOSEI 
Juni 1975 
Månadens solfläckstal: 17 
I RT 1971, nr 9, visades hur diagrammen ska tolkas. Dia
grammet över brusfåltstyrkan anger de~ fåltstyrkenivå i dB 
över l JL V / m radiobruset förväntas överstiga högst 10 % av 
tiden. Bandbredden antas vara 3 kHz, men kurvorna kan lätt 
omräknas till annan bandbredd om 10 log. B/3 adderas till 
avläst värde. B är önskad bandbredd i kHz. 

Prognoserna är framtagna av Televerket, avd URF l , Farsta. 

BRUSFÄLTSTYRKA 
~oHz Mott~ing i Snrige, SOI'TlI'Il(J'". Bondbrtdd ~ kHz 

AFRIKA 
MHz Karlsborg-Monrovio 6200km 2"-
~~~rr--rr~~~~~~,,~ 

AUSTRALIEN 
Götlborg-Sydney 161XX)km 67-

20 

MHz 
~ 

25 

EUROPA 
Kortsborg -Paris 1Joo km 222-

FJÄRRAN ÖSTERN 
8400 km 43-

NORDAMERIKA 
Korlsborg - Son Fransiseo 8600 km 326-
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Elektrisk och mekanisk 
konvertering av Re Vox A 77 
till studiotekniknivå - del 2 
•• I Radio & Television 1975 nr 4 beskrev 
vi hur man kan bygga om mekaniken hos en 
Revox A 77 för att få en bandspelare, som kan 
användas i professionella sammanhang lT)ed 
tanke på redigering, oömhet m m. Vi visade 
också hur maskinens blockschema kunde 
ändras i viss mån med avseende på utstyr
ningsinstrumentens placering. Däremot be
skrev vi ej något om hur den elektriska delen 
kunde ändras för att få bättre . signal/brusför
hållande, lägre distorsion m m. Detta kommer 
vi att behandla i det här avsnittet av artikelse
rien. 

Konverteringen av bandspelaren kan ske i 
flera steg, som är oberoende av varandra. 
Detta innebär t ex att man kan bygga om 

Av ANDERS HEDE och 
GÖRAN FINN BERG 

maskinen enbart elektr~kt och behålla ori
ginaIutseendet, eller göra en mekanisk om
byggnad senare. Elektriskt sett gäller även att 
man kan bygga i olika steg. 

Höga krav tvingade fram modifierade funk
tioner 

Hösten 1971 anskaffade Live Recording, 
Göteborg, ett antal Revox A 77 för att använ
da dem som mobila inspelningsmaskiner. 
Som tidigare nämnts hade bandspelarna en 
del brister. Bland annat brusade avspelnings
förstärkarna relativt högt. Framgångsrika 
försök gjordes för att åtgärda bristerna . 

Under våren 1972 verifierades våra försök i 
två artiklar i den engelska audiotidskriften 
Studio Sound, mars och april 1972. Artiklar
na var författade av Angus McKenzie och 
behandlade förbättringar av Revox A 77. Des
sa artiklar var mycket intressanta och gav 

"01( lOK - RetS '"'' 

R'~ 
•• 
RI,n 

"" R.OI 

narmg åt ideer om att försöka förbättra Re
vox A 77 ytterligare. 

Vi har delvis följt Angus McKenzies råd 
om ombyggnad av bandspelaren, men vi har 
på 'ett flertal punkter gått längre, genom att 
t ex bygga in en fördistorsionskrets för att 
kompensera för olinjäritet i bandet. 

I en originalbandspelare av typ Revox A 77 
är det linjeförstärkaren i avspelningsledet som 
brusar mest, och det är här vi först sätter in 
våra ansträngningar till förbättring. Vi har 
gjort mätningar som visar att elektronikbruset 
vid avspelning ligger alldeles för högt. Vid 
den mätningen mätte vi först upp elektronik
bruset enbart. Därefter mättes brusnivån vid 
avspelning av ett band. Brusets nivå vid båda 
dessa mätningar var i stort sett densamma. 
Det ideala är naturligtvis att bandbruset 
kommer att dominera. Mätningarna är visser
ligen utförda vid HS-varianten aven Revox 

Clot .o ....... m:::r, 

220 

CIOS lit 104 
•• 
RIOr 

______________ s~ _____ _ 
IS ............ ,V, 

CHI 

uoc 
... n t---!---+-"IIVY-•• z 

u 

" 
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Fig l. Här visas originalschema för avspelningsförstärkare till en Revox A 77 med hast 19/38 cm/s. 
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Här JOYer del 2 av art;ikelserien som syftar till en ombyggnad av Revox A 77,från semiprofessionell 
klass till studiotekniknivit. 
I detta avsnitt behandlas avspelningsdelen, som i sitt originaluiförande inte är optimalt konstruerad 
zned tanke på distorsion, störnivå,frekvensgång m m. Med canska småjOrändringar kan man här 
uppnå höggradigajOrbättringar • 
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Fig 2. Avspelningsförstärkarens principiella 
uppbyggnad framgår här. Jmfmed tig l. OP 1102 
OBS att motkopplingen omfattar även ut- Fig 3. Avspelningskurvan från ett korrekt dämpat avspelningshuvud. Kurvan är uppmätt vid 38 cm/s 
gångskondensatorn. 

A 77, dvs för 38 resp 19 cm/ s, men förhållan 
dena bör gälla även för en standardbandspe
lare för 19 resp 9,5 cm/s. 

och korrektion 35 JlS CCIR. 

Avspelningsforstärkarens elektriska uppbygg
nad 

Avspelningsförstärkarens schema visas i 

~--------~------------------------------ +/9v 

Fig 4. Genom att lägga en emit
terföljare efter den ordinarie av
spelningsförstärkaren får man 
lägre impedans ut. Härigenom 
sänks distorsionen vid höga fre
kvenser där korrektionsnätet be
lastar hårdare. 

CC/R 

Kotrelcko" 

+1.1 v 

8e 1076 

lir 

fig l. Schemat är återgivet ur servicemanua
len till Revox A 77. 

Ett förenklat schema enl fig 2 visar den ~ 

Tabell l 
Korrektionsförstärkarens THD vid 2 fre 
kvenser och varierande inspänning, före och 
efter ombyggnad av avspelningsförstärkaren. 
(Utan och med emitterföljare på utgången, se 
tig 6.) 

1 kHz 
Inspän- 1HD 

mog Före ombyggnad Efter ombyggnad 
10mV 0,034~ 0,0152 20m'V 0,035 o 0,015 ~ 
25 mV 0,062 klipp 0,01 o 
30mV 0,02 % 
35 mV 
40mV 
45 mV 

10kHz 
30mV 0,4% klipp 0,015 ~ 
40mV 0,01 o 
50mV 0,017 ~ 
75mV 0,025 ~ lOOmV 0,05 o 

130mV 0,06 % 
l50mV klipp 
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Korrektionsrorstärkarens harmoniska distorsion THD 

Nivå 2 volt RMS ut (konstant nivå) 

Fig 5. Sinussignalens utseende vid 10 kHz. Övre kurvan visar 
insignalen, 50 mV. Undre kurvaq visar utsignalen från a) ori
ginalförstärkaren, b) från den ombyggda avspelningsförstärka
ren. Man ser vid en jämförelse av bilderna att distorsionen är 
betydligt lägre efter ombyggnad med emitterföljare. 

Frekvens 
20Hz 

100 Hz 
1kHZ 

10kHZ 
20kHz 

principiella uppyggnaden. Steget består av två 
NPN-transistorer i gemensam emitterkopp
ling. Här används två utfåranden av mot
koppling: Likströmsmotkoppling från den 

andra transistorns emitter till första transis
torns bas och växelströmsmotkoppling från 
den andra transistorns kollektor till den fårsta 
transistorns bas. Det rör sig med andra ord 

Data rör Revox A 77 
efter elektrisk ombyggnad 
Nedan visas de medelvärden man kan erhålla från en Revox A 77 med fördistorsionkrets 
vid hastigheten 38 cm/ s, 2-spår och band Scotch 207. 

Frekvensgång: 

Bandhasti!:het Tol Frekvensomr Tol Frekvensomr 

38 cm/s L ±0,25 dB 300 Hz - 20 kHz + 1,5 dB 20Hz ·300 Hz 

R +0,25 dB 350Hz-20kHz 
- 0,5 dB 
+1 dB 20 Hz-350 Hz 

19 cm/s L ±ldB 30 Hz 20kHz 
R ±ldB 35 Hz - 20 kHz 

Distorsion THD vid 38 cm/s. Här gäller O dBV = 0,775 V. 

Nivå Bandtlöde Distorsion Anmärkning 
+ 4dBV 185 nWb/ m < 0,3 % Bandbrus 
+ 8 dBV 320 nWb/m < 0.3 % Bandbrus 
+ 12dBV 510 nWb/m < 0.35 % Bandbrus 
+ 16dBV 800 nWb/ m < 2 % 

Signal/brusfOrhålIandet (total dynamik) mätt över band Scotch 207 rel 800 nWb/ m vid 
distorsion 2 % och hastighet 38 cm/s. 

L 74 - 76 dBA 
~ 74 - 76 dBA 

Signal/brusfOrhålIandet: Hela avspelningsledet (från.avspelningshuvudet till utgången) utan 
band rel nivå 320 nWb/m: 
Typiskt - 65 dB linjärt 

-77 dBA 
Valet av förmagnetiseringspunkten ligger vid 38 cm/s 2,5 dB över bias 10 kHz. 
Vid 19 cm/ s gäller 5 dB. 
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THD Anmärkning 
< 0,05 % Brumstörningar 
"" 0,02 % .. 
.$; 0,01 % 
.$; 0,02 % 
.$; 0,02 % 

om en vanlig standardkoppling av den typ 
som nästan alla Hi fi -tillverkare använder i 
något sammanhang. Kopplingen kan vara 
utmärkt under förutsättning att kretsarna är 

Fi ~ 6 a. 

rr-~ 
~-= 

~~ 

Frq 6 h 

>rl~ 
~-~ 

~ 

~J:.-

Fig 6. Avspelningsförstärkaren är här ritad 
som en operationsförstärkare. a) visar hur 
motkopplingen är tagen efter utgångskon-
densatorn. b) Här har motkopplingen i stället 
tagits före utgångskondensatorn. Vad som 
händer i de olika fallen illustreras i tig 7. 
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Fig 7. Med motkoppling före eller efter ut-
gångskondensator (se tig 6) får man som re-
sultat de olika frekvenskurvor som här pre-
se·nteras. 



rätt dimensionerade. Den kan även ge lågt 
brus och tillfredsställande låg distorsion. 
Revox-steget är inte optimalt dimensiollerat i 

OMPLETTERING 
V MEKANIKEN: 

I nr 4 av RT visades en ritning för skännplåten 
meDan motor och logikkort (rito nr 2). Denna 
gäller enbart för det faU man vill behålla Revox 
originalfront. Om denna utbytes mot en metaU
front skaU skännplåten ha de mått som redovisas 
i vidstående ritning (rito 2a). 

120 
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dessa avseenden, vilket vi ska komma till se- 8 [) r-.l 
nare. 

Risk for resonans i avspelningshuvudet 

I första delen av denna artikelserie visade 
vi ifig 7 ett blockschema för Revox A 77. Låt 
oss betrakta avspelningsdelens ingångssteg. 
Till detta är anslutet avspelningshuvudet. 
Detta har en induktans av 200 mH. Huvudets 
induktans ger tillsammans med hbelkapaci
tansen och ingångskapacitansen hos korrek
tionsförstärkaren upphov till en resonans vid 
ca 20 kHz. För att dämpa denna resonans, 
parallellkopplas ett motstånd med avspel
ningshuvudet. För en 38 cm/s-maskin har 
detta motstånd normalt resistansen 33 kohm. 
Vid 19 cm/s gäller 47 ko hm. 

Hos vissa HS-bandspelare har vi märkt att 
tendenser fums till en svag resonans runt 20 
kHz med en nivå av + 2 - + 3 dB. För att 
åtgärda detta, kan man minska värdet från 33 
kohm till förslagsvis 27 kohm, eller lägga en 
RC-länk parallellt med 33k-motståndet. 

Vid bandspelare för 9,5 resp 19 cm/s ver
kar dämpningen vara tillfyllest och inga 
ändringar behöver göras. 

I fig 3 visas avspelningskurvans utseende 
vid ett korrekt dämpat huvud och korrekt 
korrektion för CCIR. Som synes ligger fre
kvensgången över l kHz inom O-l dB och 
ett baslyft av 3 dB kan spåras vid 31,5 Hz. 

Vi vill påpeka att det fmns fenomen som 
kan påverka mätresultaten. Om ett fullspår
band spelas av på en flerkanalbandspelare, 
bör man tillåta att kurvan stiger något vid 
låga frekvenser, därför att huvudet känner av 
flödet från bandet även utanför polerna vid 
långa våglängder. Detta fenomen brukar kal
las "fringing effect". Fenomenet beskrivs 
närmare i JAES, sid 100-105, mars 1972 av 
forf J G McKnight under rubriken "Thefring
ing response of magnetic reproducers at long 
wavelengths. " 

Korrektionsforstärkaren belastas vid höga 
frekvenser 

Korrektionsförstärkaren består av transis
torerna Q801 och Q802 med en mot kopp
lingslänk för att ge önskad korrektion (NAB, 
CCIR, SM etc). Elektronikens råförstärkning 
är ca 70 dB och distorsionen är ca 0,5 % in-

~ 

" <o 

~ I ~ #5 

275 

nan motkopplingen appliceras. Den övre 
gränsfrekvensen är då ca 13 kHz. Detta är 
utför en korrektionsforstärkare. 

Vi applicerar nu ett motkopplingsnät för 
den korrigering (NAB, CCIR etc) man vill 
ha. Därvid uppstår en rad problem som vi ska 
tillrättalägga. Vid ökad frekvens kommer 
motkopplingsnätets impedans att minska och 
belasta kollektorn på transistor Q802 mer 
och mer. Vid CCIR-korrektion och hastighe
ten 38 cm/s är belastningen på kollektor 
Q802 ca 3,5 kohm vid frekvensen 10 kHz. 

I tabell l visar vi värden på distorsionen 
vid varierande inspänningar och vid två fre
kvenser. Det framgår enl tabellen att dis
torsionen före ombyggnad är ganska hög och 
att korrektionsförstärkarens elektronik 
klipper tidigt. Detta beror på att kollektorn på . 
Q802 ej kan driva ut tillräckligt med ström 
för en så låg belastning som ca 3,5 kohm, 
utan att man får distorsion som följd. 

Om en emitterföljare placeras efter Q802 
får man enligt tabell l en markant högre över
styrningsreserv och distorsionen har sjunkit 
ca 10 ggr. Emitterföljarens placering på kor
rektionsförstärkaren visas ifig 4. lfig 5 visas 
oscilloskopfotografier av utseendet för en 10 
kHz sinussignal, före och efter ombyggnad. 
Som läsaren ser, kan man tydligt märka den 
uppkomna distorsionen på sinuskurvan. 

Förstärkningsökning under 10 Hz orsakas av 
utgångskondensatom 

I fig 6 visar vi två st förstärkarsteg ritade 
med operationsforstärkarsymbol. I fig 6 a är 
motkopplingen tagen efter utgångskondensa
torn. I fig 6 b ligger motkopplingen före kon
densatorn. Det framgår av fig l att Revox 

A 77 har sin motkoppling lagd enligt fig 6 a, 
dvs efter utgångskondensatorn. Nackdelen 
med att ha en koppling enl fig 6 a är att ut
gångskondensatorn kommer att verka som en 
del av motkopplingsslingan och ge upphov till 
att förstärkningen börjar öka under ca 10 Hz 
i Revox A 77:s fall. 

För att undvika detta kopplas motkopp
lingen före utgångskondensatorn. lfig 7 visas 
principiellt vad som händer. Med CCIR-kor
rektion och 38 cm är förstärkningen vid 20 
Hz ca 62 dB. I och med att motkopplingen 
ligger efter utgångskondensatorn, är denna 
del involverad i motkopplingsslingan. Detta 
kommer att medfora att förstärkningen ökar 
'upp till råförstärkningen, som är ca 70 dB vid 
frekvenser under 20 Hz. 

På grund av vad som nämnts, kan lågfrek
venta störningar ge upphov till intermodula
tionsprodukter i det hörbara området, ef
tersom vi inte får någon motkoppling kvar 
som kan linjärisera elektroniken. 

Enl tabell 2 har vi mätt den harmoniska 
distorsionen på korrektionsforstärkaren över 
det hörbara spektrat 20 Hz - 20 kHz vid en 
utnivå som ligger ca 20 dB över maxnivån 
hos musikmaterial. Mätningarna avseende 
intermodulationsdistorsionen visar att denna 
sjunkit mer än 10 ggr efter modifiering. 

Om korrektionsförstärkaren modifieras en
ligt vad som nämnts, kommer den nu att klara 
av krävande musikpassager och bibehålla en 
ren, ofärgad klang. Vi vill påpeka att denna 
modifiering även leder till en hörbar för
bättring av återgivningen. 

Avspelningsförstärkarens si utdel kommer 
vi att behandla i ett kommande RT-nummer. 

• 
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Helelektronisk telexöverföring 
med ny generation RTf Y -tenninaIer 

•• Telexöverföring via radio, vanligen 
förkortat RTTY, är ett område som 
fascinerar många radioamatörer, med den 
långväga textöverföring som är möjlig. 
För andra radioutövare förknippas 
RTTY med en mycket voluminiös och 
tung skrivare, vilken för ett starkt oväsen 
och som därtill utstöter löpmeter av 
papper. Därför kräver RTTY-utövning en 
lokal där man kan till,åta klapprande relä
er och en doft av olja från mekaniken. 

Inom detta område, liksom inom 
många andra områden, har skett en över
gång från mekanik till elektronik. HAL 
Communication Corp i Urbana, USA, 
har tagit fram ett R TTY helt utan rörliga 
delar. Systemet är därför litet till formatet 
och helt ljudlöst. 

Detta är R TTY -system lämpat för pro
fessionella användare. De större dagstid
ningarna vill t ex ha möjlighet att direkt 
kunna ta emot R TTY -utsändningarna 
från de internationella nyhetsbyråerna. I 
det fallet använder man HAL:s utrustning 
som ett komplement till den ordinarie 
skrivaren som kopplas in när man vill ha 
en utskrift. Under den övriga tiden sker 
registreringen på en bildskärm och man 
slipper då de pappersfloder som skrivaren 
annars skulle givit upphov till. 

Ordinär TV -mottagare 
monitor i systemet 
Det helelektroniska telexsystemet består 
av tre enheter: tangentbord, videoenhet 
och monitor. Videosignalen ut följer ame
rikanska normer för TV, vilket innebär 
linjefrekvensen 15 750 Hz och en bild
frekvens av 60 Hz. Linjefrekvensen avvi
ker ju endast 125 Hz från den europeiska 
standarden, och kommer därför inte att 
orsaka problem vid anslutning till en 
europeisk monitor. Bildfrekvensen avvi
ker ju ganska kraftigt, men det går vid de 
flesta monitorer att justera bildfrekvensen 
så mycket att synkronisering är möjlig. 
Med en enkel tillsats, som konverterar 
den sammansatta videosignalen till en 
TV -kanal, kan man i princip använda en 
ordinär TV -mottagare. Videobandbred
den är 4 MHz för videosignalen, vilket ger 
en god upplösning för de alfanumeri.ska 
tecknen. Indikeringen sker med upplysta 
tecken mot en svart båkgrund. 

HAL tillverkar två olika modeller av 
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Fig I. Under TV-monitorn är videoenheten RVD 
1002 placerad på bilden. En nyare videoenhet heter 
RVD 1005. 

videoenheter: R VD-1 002 och R VD-lOOS. 
Vi kO!11mer här bara att behandla R VD-
1005, eftersom denna kommer att ersätta 
RVD-1002. 

Hur fungerar då R VD-I005? Sett från 
början i signalvägarna lagrar den inkom
mande data från terminalenheten (t ex ST 
6), avkodar data och genererar en video
signal som matas till monitorn. Varje 
karaktär är uppbyggd kring 5 X 7 punkter 
(bredd och höjd). 

Funktionen framgår av blockschemat i 
fig 1. Detta gäller visserligen för R VD-
1002, men funktionen är densamma i 
RVD-1005. Datasignalen, som har serie
form in, omvandlas i ett skiftregister till 
parallellform. Därefter matas det in i ett 
bild minne som är uppbyggt med 6 st 1024 
bitars skiftregister av MOS-utförande. 
Dessa arbetar parallellt och är kopplade 
så att datautgångarna är anslutna till skift
registrens resp utgångar. På detta sätt 
cirkulerar data hela tiden i skiftregistret. 
Eftersom dessa klockas parallellt, skiftas 
även ordens bitar parallellt. En cykel mot
svarar ett bildsvep hos TV -monitorn. 
Från bildminnet matas informationen 
över till radminnet. Ä ven här ligger orden 
i 6 parallella cirkulerande minnen. De 6 
minnena inryms i totalt 3 st DIPl Ord~n 
avkodas i en karaktärgenerator (MOS) 
och skiftas sedan ut som video. Innan 
signalen går ut till monitorn, läggs synk-

pulser till för bild och linje. 
Eftersom tecknen byggs upp rad för 

rad 7 rader, måste bildminnesinformatio
nen påföras karaktärgeneratorn lika 
många gånger, dvs radminnesinformatio
nen måste cirkulera 7 ggr innan någon ny 
information matas in ' i denna. Den nya 
informationen matas in från bildminnet 
vid lämpligt tillfälle. 

För att det hela ska fungera, med alla 
tider för klockning, överföring och karak
tärgenerering måste detta ske från ett cen
tralt programverk. Detta är kristallstyrt 
för att ge nöjaktig precision. 

Inmatningshastigheten är också kon
trollerad aven kristalloscillator. Man kan 
i videoenheten koppla om mellan olika 
kristaller för att anpassa enheten till de 
olika överföringshastigheterna 45, 50, 56 
och 75 Baud (motsvarar 60, 66, 75 och 
100 wpm). Indikering sker automatiskt 
med en lampa för resp signalhastighet. 

För att ingångssteget med lätthet ska 
kunna anpassas till olika utrustning finns 
här en optokopplare som medger flytande 
överföring. Ingången tål 60 mA (vanlig 
reläström i skrivare), men fungerar vid 
mindre insignal.er. Signalen brygglikriktas, 
vilket innebär att polariteten inte kommer 
att spela någon roll. 
Automatiskt 
rad skift 
En rad rymmer 40 tecken. Vid mekaniska 



• Modern telexöverföring innebär presentation på en bildskärm. Det sker gudlöst och man slipper' 
de traditionella mekaniska skrivarna som ständigt ger papperifloder med ointressant iriformation . . 
• I stället kan man kombinera bildskärmen med en skrivare som endast behöver arbeta då 
registrering önskas. 
• Här presenteras den nya generationen RTTY-utrustningfrån HAL. Apparaterna togs ursprung
ligenframför amatörbruk, men används även i stor utsträckning yrkesmässigt vid tidningsredaktioner 
mm. 

Fig 2. Tangentbordet DKB 2010 

RTTY-maskiner sänder man vanligen 72 
tecken per rad. För att indikera detta på 
bildskärmen sker line feed (LF) efter 34 
tecken så att informationen fördelar sig 
på två rader. Totalt finns en kapacitet för 
25 rader. Om alla raderna fyllts upp och 
det kommer in ytterligare information, 
flyttas alla rader upp ett steg för varje ny 
linje som kommer . in. Styrfunktioner som 
carriage return (CR), line feed (LF), letter 
shift (L TRS) och figure shift (FIGS) visas 
ej på bildskärmen. I själva verket ignore
ras CR helt av RVD-1005. 

För att ge en så störningsfri mottagning 
som möjligt samlas insignalen och inte
greras över en period. På så sätt sker ett 
visst skydd mot transientstörningar. En 
annan värdefull detalj är "Selectable ' let
ters shift on space contro/". Denna inne
bär att det automatiska skiftet från bok
stäver till siffror blockeras . .Detta är an
vändbart om man mottager enbart text. I 
annat fall finns det risk för att störningar 
ska generera skift och i stället för text ge 
en serie siffror och skiljetecken. Tar man 
emot sifferinformation kopplas denna 
kontroll förbi och mottagning sker på 
"vanligt" sätt. 

Tangentborden mera omfattande 
än sina mekaniska motsvarigheter 
HAL har på sitt program tre olika tan
gentbord som betecknas RKB-1, RKB-
2010 och DS-3000. Det senare finns 
ännu ej i Sverige och skiljer sig från de 
övriga i det att även videodelen är in
byggd i samma enhet. 

För att börja med RKB-l, är detta i 
många avseenden likt ett mekaniskt tan
gentbord. Den femställiga Baudot-koden 
åstadkoms dock här med transforma
torkoppling. Trådar från de olika tan-

genterna går genom toroider. Det finns 5 
toroider - en för varje bit i det digitala 
ordet. Data förs parallellt över till ett skift
register där det omformas till serieform. 
Startnolla och stoppetta läggs sedan till 
ordet och informationen klockas ut. Ut
gången är försedd med en switchtransis
tor och anpassning måste naturligtvis ske 
till denna. 

Överföringshastigheten är omko'pp
lingsbar mellan 60, 66, 75 och 100 
ord/ min (wpm). Detta är överföringshas
tigheten för orden utan hänsyn tagen till 
startnolla och stoppetta, I själva verket är 
de korrekta hastigheterna 56,8, 62,5, 7 J, J 
och 92,8 wpm, Dock är pulslängderna 
korrekta, vilket är det viktiga i samman
hanget. 

Det finns flera skillnader mellan RKB- J 
och ett mekaniskt bord, RKB-J har 5 J 
tangenter, medan ett mekaniskt bord bara 
har 31 tangenter. Fyra av de 51 tan
genterna används dock ej, Av de övriga 
47 tangenterna används 26 för bokstäver, 
10 för siffror, 5 för skiljetecken och för 
CR, LF, blank och repeat (som trycks 
ned samtidigt med någon övrig tangent), 

Vissa tangenter har flera funktioner, 
precis som på en skrivmaskin och funk 
tionen med skift sker i likhet med denna, 
dvs skifttangenten ska hållas nedtryckt 
samtidigt som tangenten för önskat tec
ken trycks ned, Vid mekaniska R TT Y
maskiner brukar man däremot sända shift 
först och sedan önskat tecken, 

Både morse och Baudot 
från DKB-2010 

Detta tangentbord kostar mer än dubbelt 
så mycket som RKB- l , men det ger ett 
betydligt större användningsområde ge
nom att såväl R TTY som CW kan sän
das , 

I läge telex skiljer sig DKB-201O från 
RKB-l i följande avseenden : 

Den har 15 skiljetecken och en inbyggd 
signalindikering som ljuder vid radslut. 
Det finns tangenter för karaktärgrupper
na CQ, DX, DE och en tangent för 
teständamål. När den trycks ned sänder 
tangentbordet den kända testkombinatio
nen "The quick brownjoxjumps over the 
lazy dogs back 0123456789", 

Specialkaraktärer 
även rör CW 
Vid telegrafisändning (CW) kan hastighe
ten justeras mellan 8 och 60 ord/ min. 
Förhållandet mellan "da" och "dit" kan 
väljas till 5:3, J :1, 3:5 eller 1:7. Tan
gentrepertoaren omfattar följande: 

JO siffror 
26 bokstäver 
2 skift 
I avstämning 
lordmellanrum 
10 skiljetecken 
5 specialkaraktärer som SK, AS, AR, 
KN och BT 
2 karaktärgrupper: CQ-, DX-
l identifiering för att sända DE och sta
tionssignal. 
För CW-sändning finns en inbyggd sum
mer med justerbar volym och ton, Ut
gången från tangentbordet är avsedd för 
katodnyckling (max + 250 V, 150 mA) 
eller gallerblockeringsnyckling (- 150 V 
resp 150 mA), 

Jämnare sändning 
med butfertminne 
I DKB-20 10 finns ett buffertminne som 
rymmer 3 tecken, Därigenom får man ett 
jämnt pulsflöde ut, även om operatören 
inte skriver i jämn takt. Bufferten funge 
rar även vid RTTY, men har sin största 
fördel vid CW där ord längden hela tiden 
varierar, Som option kan man välja ett 
buffertminne med 64 eller 128 karaktärer. 
Minnet kan då rymma ett helt testrnedde
lande av typen "The quick brown fox, .. " 

Lampor indikerar när minnet är fullt. 
För att underlätta skrivandet finns i 

tangentbordet " roll over" -funktion, vilket 
innebär att en tangent kan tryckas ned 
innan en annan har släppts upp. Denna 
funktion är verksam både vid R TTY och 
CW, 

Editeringsmöjligheter 
i ny terminal 
Den senast utvecklade produkten vid 
HAL Corp heter DS-3000. Denna inne
håller såväl tangentbord som videoenhet. 
Den skiljer sig framför allt från sina före
gångare genom att ha större teckenkapa-~ 
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Samtliga apparattyper 
finnsför ASCII-kod 

citet (upp till 10000 tecken) och edi
teringsmöjligheter . 

Hela bildinnehållet är totalt 72 karaktä
rer / rad och 32 rader. 20 av dessa pre
senteras på bildskärmen och man kan väl 
ja bildavsnitt från tangentbordet. 

Seriedata som mottas av OS-3000 
skrivs alltid på raden längst ned på skär
men. När denna är full, eller när LF re
gistreras, flyttas alla linjer upp och den 
understa linjen lämnas tom. Om raden är 
fylld innan LF är mottagen, indikeras ett 
bindestreck på 73:e positionen. 

En "cursor" indikerar var nästa tecken 
skrivs på skärmen. Seriedata som mottas 
kan antingen indikeras på skärmen en
bart, återutsändas sedan de är mottagna 
eller sändas i textblock efter det att edi
tering eller korrektion har utförts. Text
blocken får dock ej omfatta mer än ett 
komplett bildskärmsinnehåll. 

Direkt datautsändning 
eller "otT-line" -drift 
När man skriver på tangentbordet kan 
denna text antingen sändas ut direkt eller 
lagras i terminalens minne för att sändas 
senare. Därmed har man möjlighet till 
korrigering av texten innan denna sänds. 

Karaktärs
generator 
(ROM) 

5 bitar 

Kontroll för 
inmatning 
av data 

Data in 

5 bitars 
shiftreg 
Ut 

Kombinering 
av 
videosignaler 

Radminnes
kontroll 

Bildminnes
kontroll 

D 8.064MHz 

T 

Video ut 

Video
synk
generator 

F ör editering eller felkorrektion kan 
data skrivas på valfri plats på skärmen, 
genom att styra "cursorn" från tangent
bordet så att ord eller rader flyttas eller 
rättas. 

ig 3. Blockschema rör videoenheten RVD 1002. Principen är densamma rör RVD 1005. 

Bildskärmsterminaler kommer med 
säkerhet att ersätta R TTY -terminalerna 
(och har i stor utsträckning redan gjort 
det) vid såväl amatörradiobruk som vid 
professionella tillämpningar. I det senare 
fallet kompletteras bildskärmsterminalen 
lämpligen med en skrivare som då endast 
behöver arbeta vid de tillfällen då utskrift 
önskas. I OS-3000 har man då möjlighet 
att korrigera felaktigheter i mottagen text 
innan den skrivs ut. 

Tilläggas bör att alla de beskrivna en
heterna även finns med ASCII-kod, för 
databruk. • 

GL 

Fig 4. Fotot visar tangentbord RKB-I och videoen
het RVD 1002 i sin rätta miljö. Här har SM0CBZ 
upprättat kontakt med DU lPOL (Filippinerna). 

60 RADIO & TELEVISION - NR 6/7 - 1975 



översikt oscilloskop 

Jämför pris/prestanda och välj oscilloskopet ur vårt program 
Band- SignaI- Svep- Acc. 

Moden 
bredd fördröjning 

Känslighet Tidbas 
fördröjning spänning 

Pris 

OS 140 10 MHz 5 mV-20V/cm 0,1 5-1 JJ.s/cm 1,5 kV 1.490:-

OS 240* 10 MHz 5 mV-20V/cm 0,1 5-1 JJ.s/cm 1,5 kV 1.690:-

OS 250* 10 MHz 5 mV- 20V/cm 0,5 s- l JJ.s/cm 3,6 kV 2.090:-

OS 250TV* 10 MHz 5 mV- 20V/cm 0,5 s- l JJ.s/cm 3,6 kV 2.390:-

OS 1000A* 18 MHz 170 ns 1 mV- 20 V/cm 1 s- 0,5 JJ.s/cm 4,0 kV 3.380:-

OS 3000* 40MHz 100 ns 1 mV- 20 V/cm 2 s- 200 ns/cm X 1O,01c.V 5.580:-

OS 3300** 50 MHz 100 ns 1 mV- 20 V/cm 1 s- 20 ns/cm X 12,0 kV 6.200:-

_:a:_~;~_;:_ser*g_:I:~_::_~r~o_a~:~_sti ----@©ill~[ID~illMETRICillrn-
DANMARK: se. METRIC Als TEL (01) 804200 
NORGE: METRIC AlS TEL (02) 28 26 24 
FINLAND: FINN METRIC OY TEL 460844 BANVAKTSV. 20.17119 SOLNA 1. TEl. 08/820400 
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Bygg för HiFi-ljudl Bygg för HiFi-ljud! Bygg för HiFi-ljud! 

HiFi-förstärkare för 
hörtelefon Iyssn ing: 

"HIFI SOUND JUNIOR" 

333:-
inkl. moms 

400:-
inkl. moms 
med elektroniskt * 
korsmatningsfil
ter (patentsökt) 

Kan lätt kompletteras med nätdel och 2x30 W effekt
förstärkare, med FM-tillsats, nåibrusfIlter, rumblefilter 
m. m. som ingår som bygg block i EBAB:s " HiFi Sound 
System " 

Elektroniskt korsmatningsfilter MH-
1232E 
för inbyggnad i befintlig stereoförstärkare med hörtele
fonu tgång. Byggsats. Pris: 75:- Inkl. moms 

Elektroniskt korsmatningsfilter MH-1233 
med egen nätdel, monterat i plasthölje försett med två 
hörtelefonutgångar, som kan användas för såväl 
högohmiga som lågohmiga hörtelefoner. Byggsats 

Pris: 150:- inkl. moms 

* EBAB:o nya kor.matnlngolllter Innebir an helt ny 
oltuallon när del gäller hörlelefonlyunlng av olereo
program. Upphäver den tröttande " inne-j-ekallen
effekten" och ger samma rymdverkan lom erhålls 
med IvA höglalare uppsIälIda i oplimalt läge för per
fekt Itereoverkan. 

SOW HiFi högtalare i byggsats: MIRSCH OM 3:-28 
För den som ställer myckel slora krav på en hem ljudanläggning och som vill kunna 
dra på ordentlig ljudvolym utan att riskera att ljudet "spricker" är ett par 50 W 
Mirsch-högtalare OM 3-28 elt utomordentligt köp. 

Låg distorsion, hög verkningsgrad 
Tack vare den höga verkningsgraden ger OM 3-28 en praktiskt tagel distorsionsfri 
ljudåterg ivning även vid mycket hög ljudvolym I ett normalstort vardagsrum . I ett så
dant lyssningsrum är högtalardistorsionen endast ca 0,4 % vid 95 dB ljudtryck ret'20 
uPa, dvs. vid en ljudnivå endast 5 dB under den som räknas som den högsta som 
över huvud taget behövs vid extremt höga lyssnarkrav. Observera att högtalaren j 

det läget har 10 dB ytterligare alt ge innan märkeffekten tangeras! 

Stort frekvensomfång, jämn frekvenskurva 
Om 3-28 har tack vare en ytterst omsorgsfull dimensionering av högtalare/ement, 
låddimensioner och dämpmaterial påfallande jämn frekvensgång inom hela d~t ton
område - 50 - 15000 Hz - som återges av högtalaren . 

325:- i stället för 625:-
Mirsch-högtalare OM 3-28 kostar i handeln 625:- inkl moms. Tycker du att det är 
mycket pengar kan du hos EBAB för ca 325:- inkl moms köpa en byggsats till OM 
3-28 med samma förnämliga data som en fabrikstillverkad. Observera dock att det 
tillkommer frakt samt kostnaden för en spånplatta (ca 15:-) och högtalartyg (ca 5:-) . 
Dessutom måste du vara en smula snickarkunnlg för atl klara låd bygget. Men med 
den utförliga byggbeskrivning som medföljer byggsatsen och som omfattar 6 sidor 
är det inget större problem för d ig om du är en normalt händig person att klara byg
get. 

Beställ pr tfn 08/ 857567 , tala med Alf lindroos. Eller använd kupongen nedan. 

325:- inkl. moms 
Byggsatsen omfattar allt material : 
3 högtalarelement, delningsfilter, 6 m 
högtalarledning med DIN-kontakt, 
akustiskt dämpningsmaterial, interna 
ledningar, träskruv, tätningslist m.m. 
Men ej låda och högtalartyg 

DATA: 
Lådans volym: 28 I (slulen låda) 
Höglalarelemenl: 
Bas: 1 al dyn, 20 cm yllerdlam. 
Mellanregisler: 1 sI dyn, 12 cm yllerdlam. 
Diskant: 1 st dyn, 2,5 cm "dome tweeter" 
Frekvenogång: 50 - 15000 Hz ± 5 dB 
Märkeflekl: 50 W 
Beräknad verkningsgrad: 0,25 % 

Yllermåll B x H x O: 28 x 53 x 30 cm 
Vikl : ca 10 kg Inkl. lAda av opånplalla 

r----- - - - - - - ------------------ --
I Sänd mot postförskott: 

I 
I 
I 
I 
I 

· ...... . st HiFi Sound Junior å 333:-
· ....... st HiFi Junior med korsmatningsfilter å 400:-
· .• . . . .. st korsmatningsfilter MH-1232 E å 75:-
· . . .... . st korsmatningsfilter MH-1233 å 150:-
· . .. .. .. st högtalare MIRSCH OM 3-28 å 325:-
Inkl. moms. Frakt tillkommer I 

I 
I Namn : .. , ..... .... ..... .. .... ... .... .. ....... .... ..... ............ .. ... RT 6-75 

I Adress: ........................... ..... ........ ... ............................... . 
I Postadress: ............... ................... ..... .... .... ............ .. ....... . 

Till 

EBAB ELECTRONICS AB 

Postfack 

18271 STOCKSUND 
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Pulsstyrt spänningsaggregat 
för modellmotoms glödstift 
• Start av modellmotorer med glödstift ger o/ta problem, därför att glödstiftet svalnar om det blir surt. 
• En elegant lösning av detta problem visas i denna artikel. Resistansen hos glödstiftet avkänns och påverkar ett spännings
aggregat som arbetar med pulsbreddsreglering. Som resultat/år man nära nog konstant temperatur på glödstiftet • 

•• Besväras du av surt glödstift? An
vänder du inverterat motormontage? Är 
motorn svårstartad? Då behöver du den 
här apparaten, som alltid ser till att glöd
stiftet håller rätt temperatur. Eftersom 
elektriska startapparater för 12 V blir allt 
populärare kan man använda en 12 V 
ackumulator och slipper separat glöd
strömsbatteri. 

Den normala glödströmkällan för 
glödstift till modell motorer har spänning
en 1,5 - 2 V. Den har emellertid den 
nackdelen att om stiftet blir vått slutar 
stiftet att glöda och startbesvär uppstår. 
Om man använder högre spänning med 
enkel stabilisering och ställer in glödning
en så att motorn tänder, blir stiftet fOr 
varmt när motorn går igång och glödspi
ralen i stiftet förbränns. 

Pulsstyrning IJser problemen 
Lösningen på problemet är glödstijtdri
varen. Den arbetar med 12 V spänning 
och släpper fram ström till stiftet i korta 
pulser, ca 0,1- 0,5 ms och med långa 
uppehåll, ca 20 ms. Glödstiftet ligger i en 
bryggkoppling och under strömpulsen 
känner elektroniken av glödstiftets resis
tans (som beror på temperaturen). Om 
stiftet tenderar att bli kallare (motorn är 
sur) ökas ström pulsens längd. Omvänt; 

Av CHRISTER SVENSSON och 
. INGE STENDAHL 

GI 

+12V 

Sl 

DI 

Fig l. Foto av glödstiftsdrivaren med ackumulator och startapparat. 

om stiftet tenderar att bli för varmt (mo
torn tänder och förbränningen värmer 
stiftet) minskas strömpulsens längd. 

Det finns på marknaden några appara
ter av ovan beskrivna typ, men dessa är 
behäftade med rätt stora svagheter, vilka 
vi eliminerat! 
1) Om glödstiftet kortsluts eller om ap
paraten ansluts polvänt till batteriet för
störs apparaten. Detta har vi eliminerat 
genom säkringen SI, som smälter om stif
tet kortsluts så länge att elektroniken av 
termiska skäl kunde skadas. Vid felpola
risation blir dioden D 1 ledande och 
säkringen löser ut. 
2) Om fel uppstår i pulsalstraren blir 

06 

swi tchtransistorn ledande och glödstiften 
förstörs. I den här apparaten sker fas
vändning i steget T5 och om fel uppstår 
stryps strömmen till stiftet helt. 
3) Ökningen av strömpulstiden är för 
stor och på en inverterad motor, där 
bränsle och olja rinner ner på stiftets 
glödspiral, kommer en del av spiralen att 
ligga i luften och en del av bränslet, där 
den kyls. Med för lång strömpulstid 
kommer den del av stiftet som ligger i luf
ten att brinna av. I den beskrivna appara
ten blir inte strömpulsen längre än att stift • 
med tunn spiral också håller. 

Funktion 
Vi skiljer i beskrivningen nedan på de två 
tillstånden puls då glödström är tillkopp
lad och paus då strömmen är bruten. 

Funktionen framgår a v fig 2. 
Strömmen till glödstiftet s witchas av 

T8//T9, som är parallellkopplade. Ström
styrkan under pulsen är ca 10 A. Tänd
ning och släckning av glödstiftet styrs i 
princip av T5. När T5 är bottnad är glöd
strömmen strypt och elektroniken strävar 
efter att bottna T5 tack vare R14. Detta 
utförande skyddar glödstiftet om fel upp
står. Se punkt 2 ovan. 

-1~~ _______ -!-_ _ _ __ ~--J1.....-~_~--!-____ ~_---'...J 
T5 kan i sin tur styras från två håll. 

Antingen från den astabila vippan med 
transistorerna T3 och T4, där den negati
va flanken i vippans puls stryper T5, vil
ket ger glödström. Eller så sker detta från . 

01 

Fig 2. Principschema för glödstiftsdrivaren. 
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Canton Discostat. Den 
leder bort statisk 
elektricitet. 

Ljudet 
HEATHKIT 
ELEKTRONIK
BYGGSATSER 

Vid torr luft bli r skivorna ofta laddade med statisk elektricitet. Då hjälper det inte hur 
noga du sköter dina skivor. Det knäpper ändå. 
Med hjälp aven mjuk fin kopparhårspensel leder Canton Discostat bort den statiska 
elektric iteten via en jordledning . Och genom att kopparhårspenseln är så mjuk 
och bara berör skivans yta skadar den inte själva skivspåret. Canton Discostat kan 
användas på alla skivspelare . Levereras komplett med n ~lrengörare och specialduk. 

r-------------------• Ljudet AB, Fack, 400 42 Göteborg , te lefon 036 / 14 95 15 • 

: ~~~~~ .. ~~~~.;~ ~~~a~~~sDi~C:nS~~~e;;~StfÖrskott : 

• • • Namn .... . . .. .. .. . . .. . . ............ .. AT 6.7'5' : 

• Adress ......... • 

• Postadress ... ......... . .. . ............ . .. • 

1 •••••• ------------_. 

InformatlonstJanst 19 

• MÄTINSTRUMENT 
• AUDIOPRODUKTER 
• AMATÖRRADIO 

OCH MYCKET ANNAT ... 

"-

ID 3 ':3 00 
c:::::::: ........ ~-;::-,..;, .. 

~ 

IG-1271 FUNKTIONSGENERATOR 
O, 1HZ-I MHz sinus-, fyrkant- och 
triangelvåg 

10-4510 DUBBELSTRALE
OSCILLOSKOP 

GC-l00S DIGITAL KLOCKA 
Tydliga siffror visar lim, min o. sek. 
Kan kopplas för 12 eller 24 timmars 
gång. 

Vi har högtalarbyggsatser av 
hög klass . De är mycket lätta 
att montera. Tack vare att 
lådan är fabriksgjord blir re· 
sultatet det bästa tänkbara. 
Som exempel kan vi nämna 
modell AS-9530. Det är en 
30W högtalare med frekvens· 
omfång 30 Hz-2S KHz. 

Dämpsats 0-50 dB, Frekvens
noggrannhet 3 % 
Pris : byggsats 740 :

monterad 1.120 :-

Samtliga priser inkl, moms 

DC-IS MHz, känslighet l mV/cm 
Triggar upp till 45 MHz 
Signalfördröjning 20 ns 
Pris : byggsats 3.480 :-

monterad 4.650 :-

Väcker exakt på minuten. 
Pris : byggsats 395 :-

Pris: byggsats 680 :-

HEATH 

HEATHKIT, SCHLUMBERGER AB NY GATUADRESS: 
BQx 12081, 10223 Stockholm 12. Tel. 08/520770 Norr Mälarstrand 76 

Beställ Heathkit-katalogen : Du får den gratis. Sänd 
ifylld kupong i fullt frankerat kuvert till oss. 

• • • • • • • • 

Namn ....... ....... ............ ......... ...... .............. .... ..... .. .. .. ....................... ... 1\'1'.6:75 

Bostad ........ ....................... ...................................... .. _ ............................... . 

Postnr Adress ............................ ................... .. .......... . 
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forts 

Tl , T2, varvid TS leder när Tl leder. Tl 
kan dock endast bottna TS, dvs stänga av 
glödströmmen. Vi kan alltså säga att om 
Tl leder, får vi ingen glödström. 

N är T 1 är strypt kan vi få g!ödström' 
högst under den tid som det tar for C 1 att 
urladdas efter det att vippan T3, T4 ,har 
kantrat så att T4:s kollektor blivit låg. 
Den tiden kan regleras med C4 , R14 och 
är i vår GD 1 dimensionerad för max 
2 - 3 ms, vilket blir den längsta puls 
glödstiftet kan få och ger säkerheten en
ligt punkt 3 i inledningen. 

Under pulsen går ström även genom 
lysdioden D7, som alltså indikerar att 
stiftet får ström. D7 lyser intensivare när 
puistiden ökar. Vi har valt en diod med 
rött ljus fOr att få bra kontrast när man är 
utomhus. 

Under pausen laddas CS och under 
pulsen förhindrar D4 att CS urladdas. I 
fortfarighetstillstånd kommer alltså spän
ningen över CS att vara 12 V. 

Bryggan (Wheatstonebrygga) består av 
de båda grenarna Gl, R6, R7 samt Rl, 
R3 , R4. Kondensatorn C 1 måste finnas 
därfor att strömmen genom bryggan hela 
tiden switch as till och från. Under pulsen 
~ka C 1 laddas upp, vilket gör att Rl 
'kopplas till + 12 V. Under paus laddas 
C 1 snabbt ur av D2. Ett förenklat schema 
över bryggan visas ifig 3 . 

Bryggans funktion är följande: 
Med R3 har vi ställt in önskad glöd

ning på stiftet, vilket motsvarar en viss 
potential på basen T 1 relativt minus. Vid 
pulsens början, efter start från vippan, är 
stiftet svalt och dess resistans liten, vilket 
gör att potentialen på emittern Tl är hög
re än på basen. Tl är strypt! Inom en tid 
av max 2 - 3 ms , blir stiftet varmare ge
nom glödströmmen och resistansen ökar. 
Potentialen på emittern Tl sjunker. När 
stiftet har rätt temperatur har potentialen 
på emitter Tl sjunkit så långt att Tl 
börjar leda och då ledar TS . Däremot 
upphör glödströmmen tills den startas på 
nytt av vippan T3 , T4. 

Mekanisk uppbyggnad 
Glödstiftdrivaren byggs in i en liten stan
dardlåda Teka 28. Kretskortet justeras i 
storlek så att det passar i lådan. Kortets 
kanter fasas 4S o runt om för att undvika 
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kortslutning med höljet. Hål fOr C 1, CS, 
R3 , R6 , R7, Dl, D2, D6, T7, T8, T9 
samt ledningar för glödstift, ackumula
toranslutning (+ 12 V) och ledning till 01 
( - 12 V) borras 0 1,2 mm. Övriga hål 
borras 0 0,8 mm. Borra hålet för + 12 V 
mitt ifolieytan. 

Komponenterna monteras . R6 läggs 
över R 7. Benen till T7 , T8 och T9 bockas 
så, att -transistorkropparna kan skruvas i 
lådans gavel och att de yttre benen går 
fria for skruvarna till locket. Samtliga 
små motstånd monteras stående. D3 , DS , 
D l och D6 monteras liggande och övrig,a 
dioder stående. 

Den i fig 5 streckade delen av folien 
areafOrstärks med en blanktråd 1 mm, 
som löds utefter folien vid T7, T8 , T9 
fram till R6 , R7. 

På ena gaveln av lådans underdel bOf
ras hål för 01 , D7:s fattning och for 
gummigenomfOringen med kablarna till 
ackumulator och glödstiftklämma. 

Kretskortet ska monteras så, att skru
varna for locket på lådan kommer in all
deles på översidan av kortet. I annat fall 
kan svårigheter uppstå med transistorer
na T7 - T9. 

Kortet passas in på lämplig höjd. Hå
len fOr T7 - T9 markeras i gaveln mitt 
emot strömbrytaren och borras . Ledning
arna till ackumulator och glödstiftkläm
ma dras genom gummibussningen och 
löds i kortet. Kortet skruvas med ef-

Fig 3. Förenklat schema över bryggan. 

fekttransistorerna fast i lådan. OBS glim
merbrickan mellan transistor och låda. 

Ledningarna löds fast på strömbryta
ren. Observera att brytarens båda poler ' 
parallellkopplas. Lysdiodens katodsida 
(den med avfasningen) löds direkt på 
strömbrytaren mot ledningen ner till krets
kortet. Lysdiodens anodsida klipps kort 
och löds till ledningen från kortet. 

I lådans lock borras ett hål, 0 S mm, 
mitt fOr potentiometerns skruvmejselspår. 
En bit mässingsrör med ytterdiametern S 
mm och längden 3S mm träs in i hålet i 
locket som monteras. Med en skruvmejsel 
centreras röret och skjuts mot potentio
metern. Röret limmas sedan med epoxy
lim mot locket. Potentiometern kan nu 
enkelt ställas in med en skruvmejsel. 

På utsidan av lådan klipper man av 
plusledningen till ackumulatorn i sladden 
och monter.ar säkringshållaren och 
säkringen. 

Provning 

• Provning med glödlampa 
Anslut en glödlampa 6 V 40 W (strål

kastarlampa) .till glödstiftklämman. Vrid 
R3 fullt moturs: Slå till strömbrytaren. 
Anslut glödstiftdrivaren till ackumulator 
12 V (OBS! Kan ej köras på nätaggregat 
p g a den stora pulsströmmen). 

Vrid R3 medurs och kontrollera att 
lampan kan fås att lysa med olika intensi-
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Fig 5. Komponentplacering på kretskortet. 

Bygg själv 

fullt moturs. Anslut klämman till ett 
glödstift. Vrid R3 medurs till lämplig 
glödning. Blås på stiftet och kontrollera 
att lysdiodens intensitet ökar när stiftet 
kyls. Glödstiftdrivaren är nu klar för 
användning. 

Användning 
Börja alltid med att slå till strömbrytaren 
innan stiftet ansluts. Strömbrytaren är 
inte dimensionerad för att bryta glöd
strömmen, utan ska endast fungera som 
skydd för elektroniken och säkringen när 
m;lll lägger ifrån sig klämman. 

-tet och att intensiteten ökar när R3 vrids 
medurs. Man hör ett svagt surr från lam
pa och glödstift beroende på pulsström-

men. 
• Provning med glödstift 

Ställ strömbrytaren i läge till. Vrid R3 

När nytt stift ska användas, vrids först 
R3 fullt moturs för att inte stiftet ska få 
för mycket ström innan glödningen juste
rats. Justera stiftets glödning genom att 
vrida R3 medurs. • ~66 

UOI. PROFFESSIONELLA HÖGTALARBYGGSATSER 
ACOUSTO@LAB TlM-fritt effektslutsteg 2 X 70 W 8 Q 

Välkommen in till oss för demonstration eller rekvirera vår katalog mot 
5 :- i frimärken . 
Katalogen innehåller "Kompendium för högtalarbyggare". 

UBl. 

TOMMY JENVING AB Ingenjörsfirman KåBe AB 
Aschebergsgatan 1 
41127 GÖTEBORG 
Telefon 031 - 130561 

Informa tionstjänst 1 

Skolgatan 11 
54100 SKÖVDE 
Telefon 0500 - 1 31 30 

Vilken elektronräknare ,I - - - - .'F!.- .- . I 

skall jag köpa ? I ~ ~ :~:: l. 
m;:) xM . 

Allt om elektroniska räknare, vilka typer som finns, et en ~ -ro . 

hur de fungerar, hur de hanteras, användningsom- I ~ o~ ::c : I 
• Q) 

råden, köpråd och marknadsöversikt med fullstän- I z ~ ... -'" . I' Oen öE... . . 
diga data för 90 elektroniska räknare på svenska IX: -'" "tl -'" . 

• u~== ~c~ '. 1 marknaden återfinns i ,- :0 ro_ 
W _. 't:..c:..c: 

KALKYLATORH ANDBOKEN I w....l § en'" u : • ~ & B o 
192 sid. 1 OO-tals beräkningsexempel. ro en en 

I md ö~E en . 
Ca-pris i bokhandeln 35:- inkl. moms. ~ ~ E ro ~ en ~ 

I ~ ~ -g~-, E ~ ~ I 
Beställ pr tfn 0 0 ' 8 57567 eller sänd nedanståen- ;:: o oro > ~ ro "tl o 

O( I ~ Q. (/) ro ._ Z ct a.. •. de kupong! _____ _ 
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Bygg själv 

forts 
Pulsstyrt 

Litteratur: 
American Aircraft Mo
deler,juli 1974. 
The AAM Glowdriver. 

Fig 6. Locket hos glödstiftsdrivaren är här 
avtaget for att visa den mekaniska uppbygg
naden. 

KoqwonenirörteekWng 
rÖr SJ) l: 
DI,D2,I4; D6 lN'4001 
03,05 IN4148 
Tl, T3, r.f. TS 2Na104 
T2 2N3102' 
T6 2.l'l22 18 
T7,T8,T9 TIP33 
07 SR103W 
Rl 66 Qnm 
R2. RI8 39 ohm 
R3 5OQ;<>hri'i trimpQt. 

HeJltrim 
lS<PöIlrrt 
22 ohm 
O;t.1ohm 5 W 
27 
4,7 
l 
2 m 
J 1t,~1tW 
100 ohm 

GlödstiftRlämma 
Kabel 

Ovanstående material·k 
las styckvis och satSvis 
digbyggd från F:a 'trl~~1c.I 
Hällstugevägen 25, 
Katrineholm. tel 01$01 J8 

Transistorer" SElf 
från undersidan 

~ IT:l TIP33 
eUU 
~ t;l2N370i 
b \lJ 2N370~ 

Där ej annat anges av~es Ilesist.a S~2. k .. 
b~2N2218 Cl,C5 JO SV 

e 02"~3 O. tal 
C4 0,22 p.F tantaf 

Dioder 
-t>l-
M 

O l vippsfi'Ömbrythre 
GI gl 
St ffi sit 
Sladdsäkringshållare 
Lada Teko 28 
KretskortillD 1 
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Färgat 
band 

'ållt möjligt" 
Det kostar bara 10:- per rad att annonsera under "allt möj
ligt" - radio & televisi~ radannomer. Annonsen skall inte 
fara längre än 10 rader. Lägsta pris är 30:- (3 rader). Har 
du något att sälja så skall du prova "allt möjligt" - radio & 
televisions radannonser! Använd kup. som fillll'i i tidningen. 

Komplett diskotekanläggning säl
jes med skivor. 
Tel 031 / 802888 

Kompl byggsats till den i RATV 2/ 
68 beskr elbug köpes. Tel 0953/ 
10362, Birger Öberg, Storg 27 , 
93070 Malå 

Säljes : Bashorn typ RT 360 liter. 
Byggt av yrkesman 50 W högtalare 
inbyggd. Pris 675:-. Tel 31 7987 

FYN D Tvåkanals oscilloskop SE
LAB Mod SMl13 DC-35MHz. 
Känsl 2 MV/div, 180NS DeIay
line, 11 NS stigtid. 220V el 
24V DC, ca 15 tim drifttid. Endast 
3200:-. Tel 08/89 96 14 el 08/ 
269166 

Begagnad Kenwood helst defekt 
köpes. Ka2002 , Ka2001 , Ka4002 . 
Ring 036/ 12 67 64 efter 18.00 

DIREKTIMPORT 
ReVox A77 mkMV KR 3345:-. 
Commodore SR 1400: log,trig ,exp, 
(LM ,ack/nätansl . KR 595 :- . Inkl 
moms o garanti. 
HI Fl TAPERECORDERS 
Esplanadg. 10, 281 00 Hässleholm 

REVOX A77 
Har ni en Revox A77a . i vilken års
modell som helst? 
Börjar den att få slitna delar ex. 
bromsar, tonhuvuden, motorer, 
elektronik och övrigt. Och lycker 
att det kostar för mycket att byta 
mot ny? I så fall skriv till oss så 
ordnar vi den saken till en billig 
penning. Vi är även experter på att 
modifiera om, ex byta till ett nyare 
bromssystem, till ny bandföring, 
bättre elektronik m m. Ange vad 
som är fel på er Revox, samt skriv 
ert ev. tel nr. 

Skriv till Studio C . Box 9343 
541 03 Skövde 

MÖNSTERKORT tillv . snabbt o 
billigt eller GÖRDETSJÄLV med 
vårt pos.ljusk.laminat 
BELZON-PR ODUKT 
tel. 08-710 75, 11/7106906 

Beg. Aga-com 6v.12v.24v 100:-/ 
st.TeI.016-131825. Kl 15- 18 

2 st. diskanthorn J B Lansing LE 
175 DHL säljes 1200:- per s~. 

Tel. 018/ 10 67 41 (lördag, söndag) 

2 st Sperrling hornhögtalare 320 I, 
trevägs, komplett med Electro
Voice T35 och filter. Pris 1 000:-/ 
st. Tel 013/ 11 2654 

Halvledare billigt! 
SN7400 0 .95, SN7476 1.95, 
SAH 190 49.-, SAJ 1 O 15.-, 
TAA775 11 .-, LM723 6.-, TBA 
120S 6.50, TBA800 13.-, 
BC171 C 0 .95 , B0174B 1.0 
Exkl moms. Minimum order 50.
Sv Ing AB SECTRONIC. Södra 
Grängesbergsg 42A. 20032 Mal
mö 18. Tel 040/944878 

MÖNSTERKORT7 Vi vågar påstå 
att snabbare leveranser går ej att få 
(3- 8 dagar). Vi gör även enstaka 
ex så tveka inte. Ring oss redan 
idag. SSI-Elektronic. Box 286, 
261 23 Landskrona, tel 0418/ 
23083. 

Byggsatser 
till "kolboxen" och likn. Exponen
tiaihorn . Även mot postförskott 
till landsorten. ' Bä lista Träindustri 
AB , Karlsbodavägen 39- 41 , 
Bromma. Tel. 08/29 16 16. 

Fackfolk läser 
facktidningar. 
Det är bara så! 

Fackpress 
annonsera! 



Billigt! 
~t kostar bara 10:- per rad att 
nnonsera under "allt möjligt" -
ldio & televisions radannonser. 
led kupongen här intill är det en
elt att bara fylla i en bokstav i 
arje ruta och lämna en ruta tom 
tellan varje ord. Du ser genast 
ur många rader det blir och vad 
nnonsen kostar. Annonsen skall 
• te vara längre än 10 rader. Lägs
l pris är 30:- (3 rader). Har du 
ågot att sälja så skall du prova 
allt möjligt" - radio & televi
ons radannonser! 

Manus till 'hllt möjligt" 
. radio & televisions radannonser 

(Skriv din annons här!) 

I 

D E T GÅ IR I N 314 T EC K EN PÅ RA ID EN 

Namn .................... . ........ . Tel. ............... . 
RT 6-75 

Adress ............................. . 

Postadress. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Betalningssätt : 
O check bifogas O emotser faktura 

- _____________ l. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _._ 

~renumerera på 
ladio& 
:elevision 
• å får du den 
lirekt hem i 
)revlådan! 

:nte dumt. 

n~1 PRENUMERATION 

Ja, jag prenumererar på RADIO & TELEVI
SION ett år framåt och får 12 nr (11 utgåvor) 
för kronor 69:-. Jag betalar senare när inbe
talningskortet kommer . 

VAR GOD 07 207 392 
TEXTA TYDLIGT! 
Efternamn Förnamn 

c/o 

Gata, postlåda, box etc 

Postnummeri Adresspostanstalt --------------,.... _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _ .. 
Vill du 
veta mera? 
adio & television hjälper dig gär
a med ytterligare upplysningar 
m de produkter som annonseras i 
dningen. Ringa in numren på de 
nnonser som du vill veta mer om. 
Tarje annons är ju försedd med ett 
ummer. Det är bara att fylla i 
ortet med namn, adress etc och 
osta det till oss. Vi ser till att du 
l1abbt får svar. All informations
änst är kostnadsfri! 

Jag vill veta mer om de här inringade annonserna! 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 III 112 

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 
129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 
177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 
193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 
209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 
225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 

Namn .......................... 'RT 6:75 

Adress ............................. . 

Postadress ....................... . 



radio & 
television 
Box 3177 
10363 STOCKHOLM 3 

'---------------------- --------------------. 

radio & 
television 
Box 3263 
10365 STOCKHOLM 

-._.-._._._._._.-.-._._-_._._.-._.-.-.-.-

radio & 
television 
Box 3177 
10363 STOCKHOLM 3 
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LAGERFÖRDA 
•• 

RINGKARNETRANSFORMATORER 
Vi lagerför nu 60 olika 
typer av ringkärnetrans-
formatorer, samtliga 
avsedda för 220 V primär-
spänning. Sekundär 
spänning och ström 
framgår av tabellen. 

Typ Effekt Sek Sek Dimensioner Pris/st 
nr VA spänning ström diam höjd inkl. moms 

V A mm mm 1-9 10-99 

6031 15 10 1,5 60 33 51 :- 46:-
6001 15 15 1,0 60 33 51:- 46:-
6002 15 30 0,5 60 33 51 :- 46:-
,6042 15 2 x 6 1,25 60 33 60:- 55:-
6033 15 2 x l0 0 ,75 60 33 60:- 55:-
6038 15 2 x 12 0 ,62 60 33 60:- 55:-
6020 15 2 x 15 0,5 60 33 60: - 55:-
6040 15 2 x 18 0,41 60 33 60:- 55:-

6032 30 10 3,0 72 34 58:- 52:-
6003 30 24 1,25 72 34 58:- 52:-
6004 30 30 1,0 72 34 58:- 52:-
6043 30 2 x 6 2,5 72 34 68: - 60:-
6034 30 2 x 10 1,5 72 34 68:- 60:-
6021 30 2 x 15 1,0 72 34 68:- 60: -
6047 30 2 x 18 0 ,83 72 34 68: - 60:-

6005 50 24 2, 1 82 37 63:- 57 :-
6006 50 35 1,4 82 37 63:- 57:-
6039 50 110 0 ,45 82 37 63:- 57:-
6044 50 2x 6 4, 1 82 37 72:- 65:-
6041 50 2 x l0 2, 5 82 37 72:- 65:-
6022 50 2 x 15 1,S 82 37 72: - 65:-
6023 50 2 x 20 1,2 5 82 37 72 :- 65: -

6007 80 15 5,3 95 38 66:- 60:-
6008 80 24 3,3 95 38 66:- 60:-
6009 80 35 2,3 95 38 66:- 60:-
6010 80 42 1,9 95 38 66: - 60:-
6045 80 2 x 6 6,6 95 38 76:- 69:-
6048 80 . 2 x 18 2,2 95 38 76:- 69:-
6024 80 2 x 22 1,8 95 38 76:- 69: -
6025 80 2 x 30 1.3 95 38 76:- 69: -

6011 120 24 5,0 95 47 83: - 76: -
6012 120 42 2,8 95 47 83:- 76:-
6035 120 110 1,0 95 47 83:- 76: -
6049 120 2 x 18 3,3 95 47 92:- 84:-
6026 120 2 x 22 2, 7 95 47 92:- 84:-
6027 120 2 x 30 2,0 95 47 92:- 84:-

6013 160 24 6 ,7 115 42 97 :- 88:-
6014 160 42 3 ,8 115 42 97:- 88:-
6015 160 54 2,9 115 4 2 97:- 88:-
6050 160 2 x 18 4,4 115 42 105:- 96:-
6028 160 2 x 22 3,6 115 42 106:~ 96:-
6040 160 2 x 30 2,6 115 42 106:- 96:-

6016 225 24 9,4 115 50 103:- 93:-
6017 225 60 3,7 115 50 103:- 93: -
6036 225 110 2,0 115 50 103:- 93:-
6029 225 2 x 30 3,7 115 50 112:- 102:-

6018 300 24 12,5 115 60 115:- 104:-
6019 300 60 5,0 115 60 115:- 104:-
6037 300 110 2,7 115 60 115:- 104:-
6030 300 2 x 30 5,0 115 60 124:- 112:-

TRANSDUKTOR AB 
Hjalmar Petris väg 40, 35247 Växjö. 

Tel. 0470-20240 

Informationstjänst 23 

TS- 912- G 
0 .2 W, 2 Kanaler 

TS- S10-G 
2W, 3 Kanaler 
och 
TS- SSOS 
5 W , 3 Kanaler 

• 
TS-1S08 
2 .5 W , 3 Kanaler 

Europas ledande specialfirma 
för kommunikationsradio, Leve
rantör av amatörradio för hela 
världen sedan 20 år. Vi vet, hur 
man med små effekter kan över
brygga långa distanser. Vårt sor
timent täcker alla behov från låg
prismodeller för fritidsbruk till 
komplicerade apparater för indu
stribruk, Följande modeller är 
godkända av Televerket : 

SOMMERKAMP 

TS- 912- G 
TS- 510-: G 
TS-1608 
TS-5605 

TS- 727. 2W 
6 Kanaler 

TS-727 
TS-737 
TS-600 

TS-737,SW 
6 Kanaler 

TS- SOO, SW 
6 Kanaler 

Med vår mottagare FR- 101 DL 
kan Du lyssna på AM, CW, SSB 
och FM på följande frekvenser: 
160m till 10m och 11 m, täcker 
alla rundradioband samt UKV-
2m, UKV 6m (tillbehör), 

SOMMERKAMP ELECTRONICS 
SCANOINAVlA AB 
Professorsgatan 4 A, 21453 Malmö 
Tel: 04b-21 9990 

PERMO AlS 
Box 298, 1601 Fredrikstad, Norge 

Informa tionstiänst 24 
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MIXER EA - 812 FÖR: PA, INSPELNING 
LJUDDISTRIBUTION 
PRIS. EX: 10 ing., 1 ut (Stereo) Kronor 4.545:-

B§-ea produkter ab 
Kungsgstan 5 . S 41119 Götaborg 

tal 031-13 68 aa . 13 68 22. Swaden 

Vi är specialister på Hi-Fi 
fru USA samt proffsljad! 
Kolla våra låga priser! 
JBL, Shure, Marantz, Audio Research, Crown 
m. fl. 

MBG &AUDIO 
Fack, 25009 Helsingborg, Tel. 042-136060 

broschyr med 
tekn.data och priser. 

6 

FM-TUNERSET 
7252-501 

MOS-tetrod 8319 i ingångsteget. 

Hög selektivitet och sto r följsamhet - kombine
rat med M F-del med integrerade kretsar och ke
ram . filter. AFC-styrning med Quad- Norton-Amp. 

Inbyggt integrerat 2-kanals förförstärkarsystem. 

Utvecklat för krävande lokal- och fjärrmottagning . 

LARSEN & H8EDHOLT 
TLF. 009-45-3-385321 • HOVEDGADEN 24. DK-4622 HAVDRUP. DANMARK 

ENSTO 
R NYHETF 
ÖRALLASO 
MVILLHÖ . 
RAVADSOMH 
ÄNDERNÄRD 
ETHÄN 
DER! 
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? • 
ÄR 
DU 
PÅ 
HUGGET 
? 
RING 
ELLER 
SKRIV 

DU 
FÅR 
VÅR 
NYA STORA 
SCANNERKATALOG 
MOT5:-
I 
SEDEL 

SVENSK 
RADIO 
23400 LOMMA 
TEL 040/465075 



CMOS 
Vi lagerför nu nedanstående typer av CMOS-kretsar : 
4001 4 x 2 NOR 5.40 40233 x 3 NAND 5.40 
4002 2 x 4NOR 5.40 4024 8inary counter 
4011 4 x 2 NAND 5.40 4025 3 x 3 NOR 
4012 2 x 4 NAND 5.40 40304 x EXCl. OR 
4013 2 x D-flipflop 11 .2 5 4042 4 x D-Iatch 
4016 4 x bilateral switch 11 .25 4049 6 x inverter 
4017 Decade counter 28.80 40506 x buffer 

SPECIALERBJUDAN DE under JUNI och JULI: 

27 .00 
5.40 
8.55 

26.55 
11 .25 
11 .25 

741 lOst. för 29 :75 25 st. för 61:50 
7400 lOst. 16 :15 25 st. för 36 :50 

ALLA PRISER 
INKl. MOMS 

7490 10 st. för 64:60 25 st. för 147 :50 

Har Du inte vår katalog för 1975 så får Du den om Du skriver till 

ADAKTA TRADING AB 
Box 9015, 10271 STOCKHOLM 

LlNN SONDEK LP12 är kompromisslös teknik för musi
kens skull. Kombinationen av 4 kg skivtallrik med pa
tenterat lager i oljebad, 24 polig skärmad och meka
niskt isolerad motor med bred, slipad drivrem, låda av 
resonansfritt massivt trä, allt tillverkat med yttersta pre
cision och koncentricitet ger lägsta svaj och bullerstör
ningar. Passar i de fina musikanläggningar där musik
upplevelsen står främst. 

Ingenjörsfirma Sven Eriksson 
Box 834 . 12108 Johanneshov 

Tel. 08-199050 

LAGERRENSNING 
KÖP FÖR 500:- och du får för 

50 kr extra. 
Axiella /10 st 
2000/4 9:00 

10000/6 17 :25 
25/6 5:00 

750/15 13:25 
1 000/10026:95 

Bult /10 st 
2 200/16 26 :95 

500/10 27:00 
250/100 27 :25 
470/10038:00 

2500/10055:00 

8C237,071,, :50/ '0SI. \ 8C307'771,2:50/,0sl. 
8C238 108111 :50 8CJ08 178112:00 
BC239109) 12 :50 BCJ09179) 11 :50 
2N305514 6:25 2N30558:10 
198 st BC·transistorer kr 190:
Motståoossatser. 5x61 värden. = 305 st 1/4 
WATT = 45 :-. 1/2 WATT = 47 :-. TOA2020 
SGS 20 WATTS EFFEKTSTEG-IC 
KOMPlm BYGGSATS 2x20W, inkl. näIdel 
269 :-
Ny 100-sidig katalog mot 5 kr i frimärken. 

BESTÄLL genom postgiro 554687-4 

INKO'X ElECTRONIC 
80x4046. 163 04 Spånga, Tel. 08-7608409. 

Informationst jänst 30 

BYGGSATSER som låter! 
Från 190- 595 kr. Beställ hos 

Hobbydon 

hifi-center AB 
Box 2311,403 15 Göteborg 

Tel 031-1208 40 

Informationstjänst 31 

ÄNTLIGEN "HIGH-PRO" 
Efter drygt ell år på laboratoriebänken kan Vi nu presentera Vårt nya pro
fessionella audio-byggsystem HIGH-PRO som passar lika bra till små 
billiga HI-Fl-förstärkare som till fullskale-mixerbord . 
HIGH-PRO är ell hybridsystem. Det innehåller alltså diskreta transis
torer och integrerade kretsar. I princip kan sägas all Vi använder transis
torer i lågnivåstegen och integrerade kretsar (CP-förstärkare) där signaI
nivåerna är över några hundra millivolt. På det sället tar Vi vara på förde
larna hos såväl diskreta komponenter som le's och får fram ell ekonomiskt 
och prestandamässigt optimalt system. 
HIGH- PRO är modulärt uppbyggt och kretskorten har mållen 4 ,5 x 4 ,75 
cm och 4 ,5 x 9.5 cm, de är tillverkade av glasfiberlaminat och tennple
terade. Kretsarna kan pluggas in i kontakter på universella moderkort eller 
lödas ·direkt på desamma. Dessutom kan de givetvis monteras på tradi
tionellt sätt med korten fastskruvade i ex. vis ell chassi. 
HIGH-PRO levereras som kretskortsbyggsatser med komponenter. 
Trots all HIGH-PRO-kretsarna är små har de i högsta grad fullvuxna 
prestanda. Samtliga enheter (utom stereo phonoförst.) har ex. vis full driv
förmåga 18dBm i 600 ohms last. detta gör speciella utgångsförstärkare 
onödiga , likaså är alla enheter isolerade för drivning i kapacitiv last 
(ex. vis skärmkablar). En annan rationallisering: den nya mikrofonför
stärkaren är samtidigt linjeförstärkare för signaler ända upp till +20dBm 
utan yttre dämpsats, dessutom kan den arbeta med eller utan transforma
tor på ingången. Tonkontrollen är -uppbyggd som en tre-bands grafisk 
frekvensvariator, med aktiva filter där både bas-, mellanregister- och 
diskantkontrollen har bandpasskarakteristik, vilket innebar att klang
påverkan endast sker inom det önskade registret. Förstärkningsfaktorn kan 
ändras i de flesta kretsarna. 

Det 'här IiJter ju exklusivt och dyrt? - Exklusivt, JA! - Dyrt, NEJ! HIGH
PRO är till och med billigare än tidigare system. 

Katalog mot 1:- i frimärken (gratis vid best. av Handledning i Mixerbygge). 
För tips ang. mixer-uppbyggnad rekvirera Våran Handledning i Mixer
bygge för endast 5 :-. 

Stereo RIIA förstärkare 
och 
Tonkontroll för HI-Fl-bruk 

Box 72, 133 O 1 SALTSJÖBADEN 
Order kl. 9 - 17, Tel. 7176288, Tekn. inf. kl. 18- 207177941 

B~gg Upp dig till 
sentec högtalare. 
Förbättra din musikanläggning med Sentec monteringsfärdiga 

högtalarkomponenter. Med några kvällars arbete får dq ett professionellt 
ljud, värt mycket mer än det kostar. 

Ring eller kom in till oss, så får • HÖGTALARE SP 77: 
du veta mer om våra hifi-komponenter. Levereras i jakaranda eJler vitlack 

Märkeffekt 50 watt, Impedans 8 oh .. m.II.li~~~ SENTEll Ae Diskantspridning 210
0 

.. 

Drottningholmsvägen 19-21, Stockholm tel. (kl. 10-13, 14-18) 08/544010 

Informationstjänst 34 
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GRATIS KATALOG 

Ty vi firar utgivandet utav vår nya katalog. Alla komponenter är 100 % 
garanterade! 

J uni m ånads SP ECIALERBJU DAN DE. . . Inkl. 17.65 % moms 

Spec. 5 st. MV 50 Lysdioder Röd med data samt 
kopplingsexempel ...... . ... .. .... . 

Spec. 2 5 st. Typ M an 3 Röda Sifferindikatorer 
3 mm höga typ klo . .. .. .... ...... . 

Spec. 3 5 st. DL typ 7400 med 100 % garanti ..... . • .... 

Spec. 4 5 st. 309 K 5 volts regu lator 1 Amp. . 

sv. kr. 6:25 

sv. kr. 28 :25 

sv. kr. 7: 50 

sv. kr. 47:50 

Spec. 5 5 st. DL 33 3 st. segm. siffror på en singel 14 pin sockel 3 mm höga 

Spec. 6 1 st. Elektr. alarmklocka. byggnadsbeskrivning sv. kr. 57 :50 
samt ritningar kan endast levereras vid order 
aven maj månads specialerbjudande ....... GRATIS 

Spec. 7 Vår egen förnäma LSI -4 C- Mos Alarm ur krets. vilken 
endast behöver ett fåtal yttre komponenter sv. kr. 48 :00 

Spec. 8 8yggnadsbeskrivning samt data på kalkylator 
med S funktioner samt fristående Minne 
(+ - x . '- % l/ X) kan endast levereras vid order 
utav' en maj spec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GRATIS 

Spec. 9 Vår egen förnäma LSI-3 C-Mos krets lämplig för 
ovanstående byggnadsbeskrivning. Oslagbar ........ sv. kr. 52:00 

Spec. , O 3 st. DL33 3 stycken sifferindikatorer ä 3 mm höga 
på en 14 pin sockel. utmärkt för kalkylatorer .. . .. . . .. sv. kr. 3 5:00 

Spec. " 8yggnadsbeskrivning samt data på en utomordentligt 
förnäm funktionsgenera tor med sinus. trekant samt 
fyrkant impulser inställbara mellan 0.01 - 100 kHz ..... GRATIS 

Spec. '2 8038 Tongenerator med sinus trekant samt fyrkant 
impu lser lämpl ig för ovanstående 
byggnadsbeskrivning . .. ... ........ ... . sv. kr. 35:00 

LM . LABORATORY INe. 
Order Tel: 046/ 257 255 
Mån. - fred. kl. 14.00- 20.30 
Videvägen 4. 24500 StaffanstotP 

Minimum order 20 sv. kr. 

Industn samt speciella förfrågningar vänd 
er till 189 Summer Street Somervi lle 
Massachusetts02143. USA 

24 timmars service 

RADIO & TELEVISION NR 617 - 1975 
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PRT-3 Ny bildrörsprovare och rejuvenator 
Gjord för moderna b ildrör, såväl svart-vita som färg. 
Även för batteri- och m iniatyrrör. PFiT-3 är ett oumbär
ligt instrument med stor kapacitet för TV-tekn iker och 
serviceverkstäder och inte minst för ve rkstäder som 
restaurerar äldre TV-apparater . 

För informatio n 

och brosch yr 

ring 031-2 6 2030 • 

PR-TEKNIK 
RADIO AB 

T Te l. 03 1-26 2030, Stensvägen 5 

Box 2047 , 43302 Partii ie 2 

Informationstjänst 36 
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Engine Analyser 
Model77 . 
Ett oumbärligt instru
ment för alla som 
sysslar med rep. och 
justering av b ilar. 
Mätområden: 
DC voh. 0- 3, 0- 15, 
0-30 v. 
DC Amp. 0- 90 A. 
Ohm. 0-100 K ~! . 
RPM.0-1200. 
0-6000. 
Kamvinkel. O_ 45°, 
0-60°. 0-90°. 
Användbar även för 
tändstiftsprovning och 
kondensatorprovning. 

RÖRPROVARE TC-2 

Storlek: 
180 x 134x 79 mm. 

Kronor 305:-

Rörvoltmeter Tech TE-65 

DC V: O - 1,5 - 5 --_ 
-15- 50-1 
- 500 - 1 500 Volt 
AC V: O - 1.5 - 5 
-15-50-150 
- 500 - 1500 Volt 
rmsO - 4 ·- 14 -
40-140 - 400-
1400 - 4000 Peak 
toPeakOhm: R X 10 
-1 00 - 1 1<,-10K-l00K - l M 
-10M(0.2 -loooM ) 
dB-skala : - 10 dB till + 65 dB 
Ingångsimpedans: 11 Mohm 
Strömkälla : AC 220 volt, 50 Hz 
Dimensioner: 140 mm (b) x 215 
mm (h) x 1 50 mm (d) 
Vikt: ca 2,5 kg 
Levereras med: testprob och bruks
anvisning. Netto kr 335:-

~~ 
", -

Sydimport 
300-Wtr 
OCV: 250 mV-
5000 Volt, 7 
omräden (20 k 
!IN) 
AC V: 2,5-
5000 Volt. 6 
omräden (8 k 
!IN) 
DC A: 50 IlA-
10 A 5 områden. 
Ohm: R x 1 till 1 k, (0- 10 M !I) 
4 områden 
Pris inkl. moms 225:-

Sydimport 
400-Wtr 
DC V: 0 ,5-
5000 Volt, 8 
områden (20 k 
II N) 
AC V: 2,5-
1000 Volt, 6 
områden (4 k 
uNI Provar alla gängbara rörtyper säväl euro

peiska som amerikans~a och japanska. 
Denna apparat torde vara den enda som 
kan prova alla ovannämnda typer. Pro
var emission. avbrott, kortslutning och 
läckning. Inslällningstabell och utförlig 
beskrivning medföljer. Kr. 310:-

HV-prob 30 KV passande till rör
voltmeter VT-19 och TE-65 Netto kr 55:-

DC A: 50IlA-
10 A, 6 omraden 

'3~ 
AC A: 100 mA- lO A 3 områden 
Ohm: R x 1 till 10 k, (O- 50 M II), 
5 områden 
Pris inkl. moms 300:-

HF-prob 300 MC passande tiU rör
voltmeter VT-19 och TE-65 Netto kr 39:- SYOIMPORT 

72-200 

AC Brygga Belco BR-8 

R: 0.1 II - 11.1 M II. Noggrannhet: 
0.1 - 10 II ± 2 % + 0.1 II 
101/-5MII±I% 
5MII-l1.1MII±5% 
L: 1 uH - 111 H. Noggrannhet: 
1 uH - 100 uH ± 5 % ± 1 uH 
1 mH - 111 H ± 2 % 
C: 10 pF - 1110 uFo Noggrannhet: 
10pF - 1000pF ± 2 %:l: 10pF 
111 pF - 111 uF ± 1 % - 1.5 % 
111 uF - 111 OuF ± 5 % 
111 uF - 111 OuF ± 5 % 
T: 110000 - : 11100. Noggrannhet: 
± 1 % -1.5% 
Bry\lgans växelspänning: 1 kHz 
Stromkä1la: 9 volt (006 P xl) 
Dimensioner: 182 mm (b) x 75 mm (h) 
.x 1128 mm (d). Vikt: ca 1 kg 
Levereras inklusive: Batter; och 
bruksanvisning. Kr 395: -

Sydimport PR-l B ,oDen lille jätten" ° 

Signalgenerator 
TechTE-20 O 

Frekvensområde: 
120 kHz till 500 
MHz uppbyggd på 
6 band. 
Intern modultation 
400 Hz inbyggd 
kristallkalibrator. 
Pris inkl moms 

Kr 375:-

TONGENERATOR 
TE-22 D 

Frekvensområde: 
20 pis - 200 KC 
på 4 band. Sinus 
och fyrkantvåg. 
Moderna dubbelrat
tar, 140 x 115 x 
170mm. 

Kr415:-

Vart tog han vägen? Nu är han här igen och har luxit sig 
. ännu större. Inte till formatet men till styrkan. i rafligare, 
bättre, strömsnålare än någonsin. 2 kanaler, b,u~~~ "r ton
anrop, öronmussla. Känslighet 0,5 IlV. Dimensioner och 
vikt som en 500 mV-station. Finnes i två olika utföranden. 
3 watt 18 volt Kr 399: -
1,5 watt 12 volt Kr 280:-
Passande läderväska Kr 40:-

Pony CB-74 S watt 6 kanaler 
Pony CB-74 är en liten behändig 
PR-apparat, lätt att förflytta mellan 
olika förbrukningsplatser. Idealisk 
för säväl bilen som båten och me
delst bärkassett som bärbar. Leve
reras med 1 par kristaller, mikrofon, 
monteringsbygel med skruvar samt 
bruksanvisning. Dimensioner: 120 
mm (b) x 35 mm (h) x 159 mm 
(d). Kr 540:-

Sydimport PR-S6 S watt 6 kanaler 

Sydimport PR-56 är en lyxig, bärbar PR-station i professionell 
klass. Kännetecknande för PR-56 är dess höga uteffekt samt 
goda känslighet. Utrustad med separat inbyggd högtalare och 
mikrofon. 
Levereras med 1 par kristaller, batterier, bärrem, öronmussla och 
bruksanvisning. 
Dimensioner: 90 mm (b) X 250 mm (h) x 60 mm (d). 

Kr 695:

Katalog sändes mot kr 2 :- i frimärken. Återförsäljare sökes över 
hela landet. Vi har de absolut lägsta nettopriserna. Rekvirera vår 
speciella nettoprislista för återförsäljare. 

.Alvsjö Sydimport .Aktiebolag 
V~nsövägen 1 ° 12540 Ä)vsjö 2 • Tel. 08/470034 • Postgiro 45 34 53-3 

200000 Nolt. 
Bättre än FET
instrument. DC 
Volt: 60 mV. 0,3, 
3. 30, 120. 600. 
1200 V. DC Amp: 
6 ilA, 1,2, 12, 
120, 600 mA. 
12 A. AC Voll : 3. 12. 60. 300, 1200 V. 
AC Amp: 0- 12 A. OHM: Rxl . Rxl00. 
Rxl K. Rxl00K. DB: - 20-+66. Instru
mentet försett med polvändare. Extra 
kraftiga testsladdar medföljer. Ideal
instrumentet för all avancerad service. 

TH-71 
En liten behändig 
och billig transis
torprovare. Pro
var säväl PNP
som NPN-tran
sistorer. 2 mät
omräden för 

Kronor 290:-

Transistoriserad griddip
meter TE 15 

strömförstärkning (hFe) 0- 100 och 
0- 500. Röd lampa indikerar kortslut
ning. Noggrannhel bältre än 10 %. 

Kronor 165:-

RO-S 
MOlständsdekad med 0.5 % noggrann
het. 5 dekader 0- 9. 0- 90. 0.900 Ohm. 
0- 9 och 0- 90 KOhm. Oumbärlig för 
alla som experimenterar eller konstruerar 
nya apparater. 3250 114 x 100 mm. 
Kronor 190:-

SYDIMPORT CB-78 
En gammal 12-kanalskändis äterkommer. Nu 
med 23 kanaler.och till vilket pris. Apparaten 
är en dubbelsuper som arbetar enligt syntes
principen, varför alla 23 kanalerna ingår i 
priset. Utrustad med alla finesser som finns 
på större och dyrare apparater: Automatisk 
störningsbegränsare, Squelch. S-meter, Ut
effektmeter m. m. 

Pris endast kr 599:-

OBS : Ett parti demonstrationsapparater och 
instrument med mindre skönhetsfel 
utförsäljes med stor rabatt. 
RING OSS och diskutera rabatter och 
eventuella paketpriser. 
Det kommer att löna sig .... , . .. . .. ..... . 

forts från sid 52 

Ökad 
stereo
lyssnings
yta 

mixerfårstärkare Fv2 (Fh2). 
Den uppkomna utsignalen från Fv2 

(Fh2) motsvarar de ljudsvängningar 
so m når öronen på en lyssnare som 
åhör ett stereoljudprogram uppspelat 
över två högtalare i ett rum där man 
intar en position enlflg J. 

Om storleken av den korsmatade 
signalen varieras med två potentio
metrar PvJ (Ph J), kan graden av 
korsmatning varieras. Därmed kan 
graden av stereoeffekt varieras bl a 
med hänsyn tagen till programmate
rialets karaktär. 

Om det frekvensområde inom vil 
ket fasvridningen hos den kors matade 
signalen ökar proportionellt mot fre
kvensen , fårskjutes mot höga fre
kvenser, uppstår en stereoverkan som 
svarar mot den akustiska korsmat
ning man får vid stereoljudåtergiv
ning vid ett mindre högtalaravstånd. 

Förskjuts samma frekvensområde 
mot lägre frekvenser , utbildas en ste
reoverkan som. svarar mot ett större 
högtalaravstånd. 

Förskjutning av det frekvensområ
de inom vilket fasvridningen hos den 
korsmatade signalen ökat proportio
nellt mot frekvensen kan varieras 
genom att motstånden R i de fasvri 
dande näten i de förstärkarsteg, (seflg 
6) som ingår i Fhv2 (Fvh2) samtidigt 
varieras. För detta ändamål kan an
vändas en gangkopplad potentiome
ter. _ 

Fig 60 De fas1lridande nätens princip . 
Två nät av detta slag, men med olika 
tidskonstanter, ingår i resp kors mat
ningskedjao 
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BYGG MED 
TDA2020 
2 x 20 W förstär

karbyggsatser 
med de nya SGS
A tes kretsarna. 

Begär beskrivningar! 

VIDEOPRODUKTER 

Olbersgatan 6 A 
41655 GÖTEBORG 

Tel21 3766,257666 

I nformatlonst anst 40 

Från USA 

Dahlquist DQ 10 

MELCOR slår tillbaka mot Jeksugna utmana
re . Vi tar 2250 kr per högtalare. 
Hittar du en högtalare som bättre 
kan återge musiken som den är i 
verkligheten. Köp den! 

kalkylatorer säljes genom 

Framgångsrikt fortsätter vi även 
med följande: 
Sequerra tuner 13000:-, AOC 
XLM 265:-, Shure V15111 375:-, 
Empire 1000 ZE/X 440:-, Em
pire 4000/01 440:-, Grado 
FTR+1 90:-. (Alla priser inklu
sive moms) 

III E L E K T R o N I K '" 

Box 41, 18600 Vallentuna 
Telefon 0762/226 23 
Postgi ro 2 39 73- 1 

Skriv eller ring för information och 
demonstration! 

DJUNGELLJUD HB 
Box 10151 
10055 Stockholm 

tel 08/6027 57 
08/400702 

Informa tlonst anst 43 Informationstjänst 41 

TYP 
7400 
7401 
7402 
7403 
7404 
7405 
7406 
7407 
7408 
7409 
7410 
7411 
7413 
7416 
7417 
7418 
7420 
7421 
742J 
7425 
7426 
74JO 

PR IS 
1.95 
1.95 
1.95 
1.95 
2 .30 
2 .30 
4 .60 
4 .60 
2 .30 
2 .JO 
2.05 
2 .05 
5.35 
4.10 
4 .10 
2.30 
2 .10 
2 .10 
2.95 
2 .60 
2 .90 
2 .40 

SB &JÄMFtiB 
DIGITALA INTEGRERADE KRETSAR 

TYP 
74J2 
7437 
74J8 
7440 
7441 
7442 
744J 
7444 
7445 
7446 
74471 

7448 
7450 
7451 
745J 
7460 
7470 
7472 
747J 
7474 
7475 
7476 

PRIS 
2.35 
4 .20 
4 .60 
2 .10 

10.10 
9 .65 

10.10 
10.40 
10.10 
10.80 
10.80 
11 .45 

2 .30 
2 .40 
2 .40 
2.30 
4 .20 
3 .65 
4 .35 
4 .35 
8 .25 
4 .35 

TYP 
7480 
7482 
7483 
7485 
7486 
7489 
7490 
7491 
7492 
7493 
7494 
7495 
7496 

74100 
74107 
74121 
74122 
74123 
74141 
7414 5 
74150 

PRIS 
4 .60 
9 .10 

10.60 
10.10 

4 .35 
27 .65 

9 .15 
10.60 

8 .75 
8 .75 
8 .95 
8 .75 
8 .75 

13.75 
4 .35 
5 .05 
4 .35 
9 .65 

10.60 
10.60 

8 .75 

Samtliga priser 
inkl. moms. 

TYP 
74151. 
7415J 
74154 
74 155 
74156 
74157 
74161 
74163 
74164 
74165 
74166 
74176 
74177 
741 80 
74181 
74182 
741 92 
74193 
74194 
74195 
74199 
74200 

PRIS 
11.05 
13.75 
11 .05 
11 .95 
11.95 
14.25 
15.20 
22.95 
22.95 
19.30 
16.10 

7 .90 
7 .90 
9 .65 

34.45 
9 .20 

13.75 
13.75 
13.75 

9.65 
22.95 
89.50 

Prisuppgifter pi övriga le'. i 74-serien pi begäran. (Aven 74H . 14L. 74S etc.' 

LINJÄRA INTE
GRERADE KRETSAR 
TYP PRIS 
LM JOO 9 .J6 

301 4 .35 
JOS 12.66 
J09K 18.20 
Jll 12.60 
339 18.60 
377 31 .75 
J80 21.90 
J81 19.95 
J82 19.95 
555 13.75 
709 3 .45 
710 4 .70 
711 3.66 
72J 7.00 
725 9.90 
741 4.35 
747 9 .35 

Köp minst 6 It. -
- 10" rabatt. 

IC-HÄLLARE 
14-pin 1.80 
16-pin 1.90 
24-pin 8.15 
28-pin 9.30 

TRIMPOTENTIO
METRAR 0 ,25W 
Liggande montage : 
100 ohm till 2M2. 
Stående montage : 
100 ohm till 470K. 
Pris: 7 :95/ 1 O st. 

55 :- / 100 st. 

MÄNADENS ERBJUDANDE 

7400 - Quad 2 -lnput NANO Gate 
7410 - Triple 3 -lnput NANO Gete 
741 3 - Dual Schmitt T rigger 
7430 - 8-lnput NANO Gate 
7447 - BCD-Seven-Seg. Oecoder/ Driver 
7472 -J-K Master-Slave Flip-Hop 
7473 - Dual J-K Master-Slave Flip-Flop 
7474 - Oual D-Type Edge-Trigg Flip-Flop 
7475 - Quad Bistable Latch 
7490 - Decade Counter 
7491 - 8-Bit Shift Register 
LM308 - MicroPower Op Amp 
LM723 - Voltage Regulator 
LM741 - Compensated Op Amp 
LM748 - Freq. Adjusted 741 
4011 - CMos Quad 2 -lnput NANO Gate 
4013 - CMOS Dual D-Tvpe F!F W/Set -Reset 
5311 - Clock-IC. 7-Segm. & BCD. 6-Dec 
Transformator22OV, Sek 6,5V10.5A 12V11.SA 
Elektrolyt Kond. lClO1'F. l ()'13V 

1 st. 
1 .60 
1 .60 
4 .25 
1.60 
8 .90 
2 .76 
3 .85 
3 .85 
6 .60 
6.60 
6 .90 
7 .95 
6 .30 
3 .90 
3.96 
3 .60 
7.70 

59.60 
29.60 

1.16 

10 st. 
14.50 
14.60 
37.-
14.60 
76.-
23.60 
32.-
32.-
64.60 
62.60 
64.-
69.60 
64.60 
32.-
32.60 
29.60 
63.-

196.-
8 .90 

100 st. 
125:-
125.-
310.-
125.-

199.-
280.-
280.-
465.-
466.-
465.-
680.-
440.-
286.-
290.-
220.-

76.-

LYSoIOo~R 
Ekv. MV-5022. rOtt 
ljus. 70mA, 3V. To-18. 
a .6 mm. hög lins. 3 .5 

~:~ i dia. 2.9OIst. 

SIFFERINDIKATORER - oisploys 
lITRONIX FDL-7, 7 segment LED displav. 
OIP. rön ljus. 20mA/segment. Sifferhöjd 
a.4mm. 

. 19.6()'10 st. 

MOTSTÄN OSATS 
1220 st. 0 .25W. 5 % 
motstånd. 22 ohm till 
2 .2 Mohm. 20 st. å 
varje värde. 
Pris : 108.-/sats 

. Pris: 17.-Ist . 76.9G'6 st. 

Samtliga priser inkl. moms. Begär vår senaste 
prislista. den skickas gratis I 

MaTer Import. Fack. 22002 Lund 
Order. tel. 046/1477 60 kl. 13-18 
Postgiro 87 1676-3 
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Annonsörsregister för 
Television nr 6/7 1975 
Adakta Trading 
A llgon Antenn 
Beckman Innovation 
Bose Sweden 
Commander Radio 
Deltron 
Djun gelljud 
EA- Produkter 
EBAB 
Elektrobygg 
Elfa 
Eriksson , Sven 
Fackp ressfö rl a get 
Ferner , Erik 
FOKAB 
Frekvensia Gete 
Handic-bo lagen 
Hewlett-Packard 
Inema 
Inkox 
Int Mässan Berl in 
JBN -Elektronik 
Jenving- Kåbe 
Larsen & Hoedholt 
Ljudet 
L M Laboratory 
MBG 
Mascot Elektronik 
MaTer Import 
National 
PR-Tekn ik 
Rådberg , HAB 
Scandia Metric 
Schlu mberger 
Sentec 
Servex 
Sommerkamp 
Sv Audioproduktion 
Sv Radio Lomma 
Transduktor 
Transfunk 
Videoprodukter 
Wernor Sound 
Älvsjö Sydimport 

Radio & 

71 
47 
21 

8 
37 
25 
74 
70 

61 , 65 
51 

7 , 76 
71 

2 , 66 , 71 
26 
72 

5 
75 
35 
74 
71 
39 
74 
65 
70 
63 
72 
70 

9 
74 
49 
72 

47,53 
61 
63 
71 
41 
69 
72 
70 
69 
20 
74 
71 
73 

Prenumerationstjänst 
Postadress : Box 3263, 
103 65 Stockholm 3 
Telefon: 340790 
Postgirokonto: 88 95 00-5 
Prenumerationspris: 
Helår12nr74:-. 
Reservation för pris 
ändringar, 

Prenumerationer kan beställas 
direkt till Prenumerationstjänst. Box 
3263, 103 65 Stockholm 3 , i Sverige på 
närmaste postanstalt med postens tid
ningsinbetalningskort postgirokonto 
889500-5_ 

Definitiv adressändring, som måste 
vara förlaget tillhanda senast 3 veckor 
innan den skall träda i kraft . görs skrift 
ligt antingen på av förlaget utsänd blan
kett eller postens adressändringsblankett 
2050.03. IAdressändringsavgift 1 :50.) 

Nuvarande adress anges genom att 
adresslappen på senast mottagna tidning 
eller dess omslag klistras på adress
ändringsblanketten. 

Adressändring på utländskt postabon
nemang verkställes på posten i respekti
ve land. 

lösnummer och äldre exemplar : Rek
vireras genom Pressbyrån eller direkt 
från Åh"!n & Åkerlunds Förlags A8. För
säljningsavdelningen. Torsgatan 21 . 
Stockholm Va, tel 08/ 34 gO 00. Bifoga 
inga pengar. tidningen sänds per postför
skott. - Obs! Alla tid igare exemplar än 
vissa fr o m årgång 1966 är numera slut. 
Redaktionen kan icke effektuera beställ 
ningar på kopior av artiklar ur äldre nr ! 

ADVERTISING REPRESENTATIVES 
UKIPC 
Business Press International Sales. 217 
lynton House. Walsall Road. Birming
ham B421BA. 
BRO 
Publicitas GmbH , 2 Hamburg 39 , Bebel
allee 149. 
France 
Compagnie Franc;:aise D ' Editions. 40 rue 
du Colisee. Paris 8 :e. . 
Italia 
Etas Kompass, Via Mantegna 6 , 20154 
Milano. 
USA 

, I PC B usiness Press, 205 East 42nd Stre
et, New York, N .Y . 10017. 
Benelux 
Albert Milhado & Co. nv, Plantage Mid
denlaan 38, Amsterdam 1004. 
Danmark 
Civil.konom Bent S. Wissing. Internatio
nal M arketing Service. Kronprinsensga
de 1, 1114 Köpenhamn K . 
Schweiz 
Mosse-Annoncen AG , Postfach , CH -
8023 Ziirich . 
Japan 
Asia Magazines Ltd (lBP Division!. Akiy
ama Building, 25 Akefune-cho, Shiba 
Nishikubo, Minatoku, Tokyo. 

Principscheman 
Principscheman i RT är ritade enligt föl
jande riktlinjer: 

Komponentnumren korresponderar 
mot motsvarande nummer i ev styckIis
tor. 

Beträffande komponentvärdena i sche
mana gäller att för motstånd utelämnas 
ohm-tecknet. och för kondensatorer ute
lämnas F. 

Således är 100 = 100 ohm, 100 k = 
100 kohm, 2 M = 2 Mohm, 30 p = 30 

pF, 30 n = 30 nF (1 n ,; 1 000 p). 3 u = 3 

uF osv_ Alla motstånd 0.5 W, alla kon
densatorer 250 V provsp om ej annat 
anges i stycklista . 

Alla förfrågningar som avser i RT pub
licerat material - artiklar. produktöver
sikter m m samt byggbeskrivningar. 
scheman och komponenter liksom 
kretsar - resp allmänna frågor skall gö
ras skriftligen till red. Telefonförfrågning
ar kan i allmänhet icke besvaras p g a 
tidsbrist. För alla upplysningar om äldre 
RT-nr :s innehåll hänvisas till bibliotekens 
inbundna ärg med årsregister. 



· Military Look. 
Ny radio från handic. 

En tuff, 3-bands FM-mottagare - lika robust och oöm som den ser ut, hölje av slagtålig plast. Och med fina 
prestanda. Täcker FM/AM/KW, uteffekt 2W. Därtill många tekniska finesser. Som t.ex. speciellt mätinstrument för 
avstörning och batteri kontroll. Plus omkopplare för hörriktig volymkontroll, in- och urkopplingsbar skalbelysning 
och jackar för anslutning av mikrofon, hörtelefon och bandspelare. Military Look går på batterier och är så ström
snål, att det verkar som om dom varade i evighet. 

Men det bästa av allt är kanske ändå det låga priset. Inklusive moms kostar Military Look bara ca. 350:-. 

I O Skick;-produktblad -;åh ;-nd ~ Military Look! - - - - --l 
I O Skicka er 4-färgskatalog över nya h a n d i c-programmet! I 
I I 
I I I Namn RT 6-75 I 

I Adress handie ~ I 
I Postadress bolagen ~ I 
I BOJ! 156 421 22 V FrOlunda Tel OJI 4501 Bu I 
I I I Marknadsför komradio, mobiltelefon, bilradio, stereo, polisradio, I 
lYiF~PA-ut~tning ~~Iektro~äknar'=-__________ J 
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Instrumentiådor 

D Profillådor 
D Aluminiumlådor @~(1J]pac 
D Lådor i stålplåt 
D 19" pultiådor 

Begär special broschyr eller kon
takta vår Sören Kjell för närmare 
information . 

ELFA 
RADIO & TELEVISION AB 

17117 SOLNA 

Lagerföres av generalagenten INDUSTRIVÄGEN 23·08/7300700 
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